BASES PREMIS TREBALL FINAL MUEI i GETI
GIRONA
Convocatòria Curs 2021/2022
Bases
La Demarcació de Girona de l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya convoca el Premi per al
Treball de Final de Màster Universitari en Enginyeria Industrial i el Premi per al Treball de Final de Grau en
Enginyeria en Tecnologies Industrials.
Aquesta convocatòria té per objectiu reconèixer els millors treballs de fi de grau (TFG) de GETI i treballs de fi de
màster (TFM) del MUEI que s'han fet a la UdG durant el curs 2021-2022.
1. Poden participar en el Premi les persones que hagin presentat el TFG o TFM durant els curs 2021/2022 a
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
No es poden presentar TFG/TFM amb clàusules de confidencialitat d’empresa. S’entén que els autor/es
amb TFG/TFM amb clàusules de confidencialitat d’autoria renuncien a aquesta confidencialitat pel fet de
presentar-se als Premis.
2. Dels projectes presentats a concurs, el jurat en valorarà especialment la seva aplicabilitat i orientació
industrial. En qualsevol cas, els projectes hauran de tenir els continguts, formalismes i estructures adients
per a la seva hipotètica realització industrial. Es valorarà la innovació, la concisió, la claredat i l’adequat
ús del llenguatge i de la simbologia tècnica.
3. Els Premis consisteixen en una dotació econòmica* de 1.800 € per l’autor del millor treball final de
Màster Universitari en Enginyeria Industrial i de 1.200 € per l’autor del millor treball final de Grau en
Enginyeria en Tecnologies Industrials.
I en el cas del màster comporta la classificació directe com a participant finalista a l’edició del següent any
de la convocatòria del Premi a la Creativitat per a Joves que convoca el COEIC en el qual només hi
accedeixen els guanyadors dels premis territorials; l’acte on es farà públic el nom del guanyador d’aquest
premi és la Diada de l’Enginyer 2023
*Els premis en metàl·lic estan subjectes a la retenció de l’IRPF corresponent, segons la legislació vigent.
4. El jurat estarà format per dues persones designades per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona i per dues persones designades per la demarcació de Girona de l’Associació/Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya .
5. Els sol·licitants hauran d’omplir el formulari que trobaran al següent enllaç i seguir les instruccions per
enviar:
- El TFM o TFG sense nom de l’autor/a, ni el director/a, ni tampoc cap nom ni logotip de l’Escola.
- Resum del projecte (màxim 1 pàgina), sense nom de l’autor/a, ni el director/a, ni tampoc
cap nom ni logotip de l’Escola.
Als materials addicionals que s’aportin, no hi podrà figurar en cap cas, ni el nom de l’autor/a ni
tampoc el del director/a, ni el de l’Escola.
El termini de presentació dels projectes i de la documentació que aquí es demana, finalitzarà el 30 de
setembre de 2022. Per a més informació: gerenciagirona@eic.cat . Telf: 972 21 19 12 Núria Valenzuela.
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6. El veredicte del Jurat serà inapelable i es farà públic mitjançants els canals de comunicació habituals de les
nostres institucions i s’entregarà durant el transcurs de la celebració de la Junta General i Assemblea de la
Demarcació de Girona dels EIC del mes d’octubre de 2022.
7. Una còpia del projecte guanyador quedarà dipositada a l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya. En cap cas, però, el seu autor no en perdrà els drets ni la propietat.
8. Els concursants podran prendre les mesures necessàries amb la finalitat de protegir els drets d’autor i
evitar plagis dels quals l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials no se’n farà mai responsable.
9. La participació en el concurs implica la cessió dels noms i adreces dels participants a les entitats
organitzadores i la plena acceptació d’aquestes bases.
10. La participació i acceptació del Premi comporta associar-se/col·legiar-se gratuïtament durant el període
mínim d’un any. En el cas dels estudiants de GETI que continuin amb els estudis de MEI, se’ls mantindrà
sense cost durant 2 anys.
11. Tots els participants en el concurs hauran d’acceptar que la seva imatge, dades personals, així com una
descripció del treball presentat, puguin ser utilitzats als efectes d’informar sobre la participació, el
resultat i la promoció d’aquest concurs als mitjans de comunicació de les institucions dels Enginyers
Industrials de Catalunya.
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