PREMIS A LA CREATIVITAT PER A JOVES 2018
PROJECTES FINAL DE MÀSTER
Bases
1.

Els projectes aspirants als Premis hauran d’haver estat seleccionats i proposats per als
òrgans directius de les escoles on s’estudien actualment Màsters d’enginyeria, i hauran
d’haver estat defensats durant el darrer curs acadèmic (2016-2017). Cada escola podrà
presentar una única candidatura de projecte final de Màster.
En el cas de les escoles d’enginyeria on el COEIC / AEIC promouen i patrocinen el seu Premi
a la Creativitat, els projectes premiats seran els que es presentaran als Premis Creativitat per
a Joves 2018.

2.

Per optar als Premis els enginyers/es autors/es del projecte ha d’estar associats/des o
col·legiats/des a les institucions dels Enginyers Industrials de Catalunya.

3.

Dels projectes presentats a concurs, el jurat en valorarà especialment la seva aplicabilitat i
orientació. 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.
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El projecte final de Màster s’enviarà complet i en format digital a la Secretaria dels Premis i
s’acompanyarà d’un sobre tancat a l’exterior del qual hi constarà l’enunciat: Convocatòria del
“Premis Creativitat per a Joves 2018”, així com el títol del projecte. A la documentació no ha de
figurar ni el nom de l'autor/a, ni el director/a, ni tampoc cap nom ni logotip de l’Escola. En una
carpeta digital apart, els sol·licitants hauran de presentar els següents documents:
-

Butlleta d’inscripció (veure Annex final bases)
Memòria explicativa i resum del projecte. Descarregar plantilla model en aquest enllaç:
http://www.eic.cat/promocio/e_coneixement/docu/Plantilles/2018_CREA_JOVES.doc

4.

Als materials que del projecte s’aportin (memòria, plànols...), 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.

5.

Juntament amb el projecte final de Grau i el projecte final de Màster s’hauran d’adjuntar
també:
-

Un escrit signat pel director/a del projecte avalant la creativitat del treball i la
presentació als Premis, amb indicació expressa de la data d’aprovació del projecte. En
l’escrit hi haurà de constar el títol del projecte i el nom de l’autor/a.

6.

Per a fer la inscripció cal omplir la butlleta adjunta i enviar-la amb la resta de
documents en format digital a la Secretaria de Premis i Beques fins el dia 27 de març de
2018.

7.

Els Premis seran uns trofeus acreditatius dels Enginyers Industrials de Catalunya per als
autors/es dels projectes.

8.

El Jurat serà nomenat per la Junta de Govern i Junta Directiva del Col·legi/l’Associació
d'Enginyers Industrials de Catalunya. En formaran part persones de prestigi del món acadèmic
i de l’empresa. El President del Jurat serà designat també per les Juntes. Actuarà de

1 La

documentació s’haurà d’entregar en format digital (.doc o .pdf) i en suport físic llapis de memòria USB o CD.
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Secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya.
9.

El veredicte del Jurat serà fet públic en l’acte institucional de la Diada de l’Enginyer 2018.

10. Una còpia dels projectes guanyadors quedaran dipositades a l’Associació/Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya. En cap cas, però, els seus autors/es en perdran els drets ni la
propietat.
11. 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
responsable.
12. Els Projectes podran ser retirats de la Secretaria dels Premis, a partir del 30 de juny de 2018.
Si en el termini d’un mes a partir d’aquesta data no han estat retirats, s’entendrà que els
concursants renuncien a fer-ho i que perden tots els drets.
13. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Informació i inscripcions
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis i Beques
Via Laietana, 39, 4a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00
a/e: info@coneixement.eic.cat
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BUTLLETA INSCRIPCIÓ PREMIS CREATIVITAT PER A JOVES 2017
PROJECTE DE FINAL DE MÀSTER
Títol del projecte

Escola

Nom i cognoms de
l’autor/a

Número d’associat/da o
col·legiat/da

DNI

Adreça

Població i codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Data i signatura

Aquesta butlleta, juntament amb la documentació, cal enviar-la a:
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis
Via Laietana, 39, 4a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00
a/e: info@coneixement.eic.cat
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