Bases de la convocatòria de la
22ª Edició Premis Patronat Politècnica. Projectes Final de Carrera
El Patronat Politècnica convoca la 22a. edició dels “Premis Patronat Politècnica. Projectes Final
de Carrera” d’acord amb les bases següents:
1. CONTINGUT DEL PROJECTE
Els Treballs Final de Grau , Projectes Final de Carrera o Treballs Final de Màster admesos als
Premis Patronat Politècnica hauran d’estar relacionats amb qualsevol de les matèries
impartides en les següents titulacions:
‐ Grau en Estudis d’Arquitectura, Arquitectura o Màster en Arquitectura.
‐ Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o Enginyeria Industrial.
‐ Grau en Arquitectura Tècnica o Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.
‐ Grau en Enginyeria Agroalimentària.
‐ Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o Grau en Enginyeria Elèctrica.
‐ Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Informàtica o Màster en Enginyeria
Informàtica.
‐ Grau en Enginyeria Mecànica
‐ Grau en Enginyeria Química.
‐ Màster en Enginyeria Industrial
2. DOTACIÓ ECONÒMICA I ALTRES
S’ofereixen 9 premis dotats amb 600 euros cadascun, un per cada titulació o grup de
titulacions esmentades al punt anterior i impartides a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.
Paral∙lelament, s’ofereixen també dos premis més, un premi únic, dotat amb 600 euros, al
projecte amb major grau d’aplicabilitat pràctica entre els presentats i un segon premi únic,
dotat amb 150 euros, al millor pòster presentat. Aquestes quantitats quedaran sotmeses a les
obligacions fiscals oportunes. S’entregarà també un diploma acreditatiu.
Addicionalment, s’oferirà als premiats la possibilitat de conèixer de primera mà una
experiència empresarial i/o de recerca pionera liderada per alguns dels premiats de la
Fundació Princesa de Girona, amb totes les despeses d’allotjament, desplaçament i
manutenció a càrrec de l’organització. Així mateix, també s’oferirà als premiats la possibilitat
de participació en alguns grups de benchmarking organitzats pel Fòrum Carlemany.
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3. JURAT
El Jurat estarà constituït pels membres del Consell Executiu del Patronat i podrà comptar amb
l’assessorament de tècnics especialitzats de reconeguda vàlua. Les decisions del Jurat seran
inapel∙lables.
4. ENTREGA DELS PREMIS
Els Premis Patronat Politècnica, s’entregaran en una acte que tindrà lloc abans del 3 de juliol
de l’any 2017, al lloc i en la data que en el seu moment es determinin.
5. INSCRIPCIÓ
Els estudiants que vulguin registrar el seu Treball Final de Grau (TFG), Projecte Final de Carrera
(PFC) o Treball Final de Màster (TFM), hauran de presentar, abans del dia 3 de febrer de 2017
a les 19:00 h., la següent documentació:
‐ Sol∙licitud d’inscripció degudament omplerta, en format normalitzat i presentada per
escrit.
‐ Una còpia del TFG, PFC o TFM en paper.
‐ Un extracte (A) del TFG, PFC o TFM, en DIN A‐4, de 3 a 10 fulls, en català o castellà.
Format: document Word enviat per correu electrònic.
‐ Un extracte (B) del TFG, PFC o TFM, en format normalitzat d’entre 30 i 45 línies, en català.
Format: plantilla WORD omplerta i enviada per correu electrònic.
‐ Fotografia color mida carnet en format JPG i enviada per correu electrònic.
Adreçada a:
Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona ‐ C/ Maria Aurèlia
Capmany, 61 ‐ 17003 Girona. (A/e: patronat@eps.udg.edu )
En el cas de projectes desenvolupats en el marc d’intercanvis ERASMUS o SÒCRATES, es podrà
presentar la còpia del projecte en anglès o francès.
La inscripció serà vàlida només si el treball ha rebut la qualificació d’aprovat o superior, a
l’Escola Politècnica Superior, durant el curs acadèmic 2015/16 i si compleix les normes de
presentació establertes per aquests tipus de treballs.
6. UTILITZACIÓ
El Patronat Politècnica podrà gestionar la publicació, si ho considera convenient, dels Treballs
Finals de Grau, Projectes Final de Carrera o Treballs Final de Màster premiats, o dels extractes,
i es reserva el dret de fer‐ho durant un període de cinc anys des del dia de l’entrega del Premi.
7. INFORMACIÓ
Podeu obtenir més informació sobre els Premis Patronat Politècnica al web del Patronat
http://eps.udg.edu/patronat. Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 972418409 o per
correu electrònic a patronat@eps.udg.edu.
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