
I OLIMPÍADA DE PUBLICITAT CASTELLÓ 2017

PRESENTACIÓ

Per primera vegada a la Universitat Jaume I es proposen les Olimpíades
de Publicitat  amb la  finalitat  d’acostar  la  realitat  dels  estudis  i  la  professió
d’aquest  disciplina  als  alumnes  de  batxillerat  de  centres  educatius  de  la
província de Castelló. Amb aquesta activitat es pretén fomentar el pensament
creatiu i el treball en equip, dos aspectes fonamentals en qualsevol àmbit però,
especialment, en l’àrea de la comunicació publicitària. 

Fa dos anys es va realitzar una experiència pareguda que va tindre molt
bona  acollida  per  part  de  molts  centres  d’ensenyament  de  la  província  de
Castelló. 112 alumnes de sis centres educatius treballaren durant tot un matí
una proposta per a la marca de Fartons Polo i l’activitat va ser tot un èxit. De
fet, els centres que hi van participar, i altres que no van arribar a temps per a
fer-ho  en  aquesta  ocasió,  mostren  constantment  el  seu  interès  perquè  es
repetisca aquesta activitat.  

Les Olimpíades de Publicitat naixen d’aquella primera grata experiència i
persegueixen la intenció de seguir fent viure als alumnes de secundària una
experiència real del treball que es desenvolupa en una agència de publicitat.
Que experimenten com es  forgen les  idees  de comunicació  que després  es
plantejaran i plasmaran en els diferents formats publicitaris i transmesos per
diferents suports de comunicació (televisió, ràdio, Internet…). A més, aquesta
activitat  pretén  consolidar-se  com un  punt  de  trobada  entre  l’ensenyament
secundari i la universitat. 

OBJECTIUS

L’objectiu  de  l’Olimpíada  de  Publicitat  és  acostar  l’estudiantat  de
batxillerat el que implica la professió de la comunicació publicitària, no sempre
suficientment coneguda i valorada pels joves. 

Es  persegueix  fomentar  les  iniciatives  i  la  creativitat  de  l’alumnat
animant-los a participar en la realització d’una proposta de campanya per a un
producte i marca real, fent ús de les seues habilitats creatives, comunicadores i
del treball en equip. 

PARTICIPANTS

Podran participar en la I Olimpíada de Publicitat tot l’alumnat de centres
d’ensenyament secundari de la província de Castelló que estiguen matriculats
durant el curs 2016-2017 en batxillerat. 

La participació és en equips d’un màxim de quatre persones. 

Cada centre educatiu pot presentar com a màxim a setze estudiants, és a dir,
quatre equips.
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COMISSIÓ ORGANITZADORA

- Rocío  Blay  Arráez,  vicedegana  del  grau  en  Publicitat  i  Relacions
Públiques. 

- Carlos Fanjul Peyró, coordinador del primer curs del grau en Publicitat i
Relacions Públiques i coordinador de l’Olimpíada de Publicitat 2017. 

INSCRIPCIÓ

Les inscripcions es realitzaran del 2 al 29 de gener de 2017. S’ha de formalitzar
la  fitxa  d’inscripció  que  es  troba  en  el  següent  enllaç  https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?
p_curso=5139&p_idioma=ca&p_cabecera=UJI

s’ha d’enviar per fax (964 729 389) o a olimpiadesacademiques@uji.es la fitxa
de centre amb el vistiplau del professor o professora de l’assignatura i de la
direcció del centre que es troba a la web de l ' olimpíada.

CALENDARI

El taller de publicitat tindrà lloc el 3 de març de 2017 (de 9 a 14 h, a la
FCHS). 

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

La prova consistirà en la realització d’un taller de publicitat que implicarà les
següents fases:

1. De 9 a 9.30 h. Presentació i breu explicació de la comunicació publicitària
i les claus per a la realització i presentació d’una campanya.

2. De 9.30 a 10 h. Exposició del brífing per part de l’anunciant (objectius
que pretenen aconseguir,  públic  al  qual  volen adreçar-se, pressupost,
etc.).

3. De 10 a 12 h. Treball en equip. L’alumnat de batxillerat s’unirà per grups
d’un màxim de quatre persones que ja s’hauran establit prèviament, en
el moment de la inscripció a l’Olimpíada. Els estudiants han d’elaborar la
seua proposta de comunicació publicitària per aconseguir els objectius
plantejats per l’anunciant. Cada grup serà supervisat per un alumne o
alumna  tutor  dels  darrers  cursos  del  grau  en  Publicitat  i  Relacions
Públiques  de  l’UJI.  El  professorat  col·laborador  del  grau  en  el  taller
passaran  pels  distints  grups  per  assessorar-los  i  resoldre  qualsevol
dubte. 

4. De 12 a 14 h. Presentació de campanya. Cada grup realitzarà una breu
presentació oral de la seua proposta de campanya que serà escoltat i
valorat  per  una  comissió  avaluadora  composta  per  tres  professors  i
professores de l’àrea de Publicitat i Relacions Públiques. 
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COMISSIÓ AVALUADORA

- Rocío  Blay  Arráez,  vicedegana  del  grau  en  Publicitat  i  Relacions
Públiques. 

- Carlos Fanjul Peyró, coordinador del primer curs del grau en Publicitat i
Relacions Públiques i professor de Teoria de la Publicitat i les Relacions
Públiques. 

- Chelo Balado Albiol, professora de Creativitat Publicitària. 

La comissió, per a l’avaluació dels treballs presentats, tindrà en compte:

- Correcta identificació del problema de comunicació plantejat.

- Estructura i organització del treball.

- Adequació al brífing del client.

- Originalitat de la proposta.

- Treball en equip.

- Presentació de la campanya (exposició oral).

- Argumentació coherent i fonamentada. 

PREMIS

La marca col·laboradora atorgarà un premi (per determinar).

La Universitat Jaume I concedirà els següents premis als tres primers equips
finalistes de la I Olimpíada de Publicitat, valorats en: 

- 300 € per al primer equip classificat. 

- 250 € per al segon equip classificat. 

- 200 € per al tercer equip classificat. 

A més, si els finalistes es matriculen en un dels graus de l’oferta acadèmica de
l’UJI, en el curs 2017/18, podran optar a un premi al rendiment acadèmic, i la
possibilitat  d’incorporar-se  al  programa Sóc  Olímpic  i  el  programa Estudia  i
Investiga a l’UJI. 

RESUM

- Inscripció: del 2 al 29 de gener de 2017

- Realització del taller de publicitat: 3 de març de 2017 (de 9 a 14 h)

- Lloc: FCHS

- Selecció de finalistes i publicació de resultats: pendent de decidir.

- Acte de lliurament de premis de l’olimpíada: pendent de decidir. 
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