
      
 

 
PREMI DE LA CAIXA D’ENGINYERS PER A ESTUDIANTAT DE L’EPSEB 

 
Concurs “L’EPSEB, molt més que anar a classe” 

 
Objectiu d’aquest concurs:  
Aconseguir testimonis que il·lustrin activitats dutes a terme per l’estudiantat durant el 
seu pas per l’EPSEB. Tot explicant les seves experiències tant en activitats vinculades a 
les assignatures cursades (pràctiques, visites a empreses, etc.) com en altres activitats 
vinculades als estudis (pràctiques a empresa, estades de mobilitat, activitats de les 
associacions d’estudiants, setmana cultural, etc.).  
 
Qui pot participar? 
Pot participar tot l’alumnat matriculat i/o recent titulat a l’EPSEB durant els curs 
acadèmic 2016/17. 
 
Com puc participar?  
Compartint a Instagram imatges, vídeos o altres formats que permeti l’aplicatiu que 
mostrin les activitats realitzades juntament amb un text explicatiu de cadascuna de les 
aportacions presentades.  
 
Dotació dels premis 
Els participants optaran a un primer premi de 300 € i un segon premi de 200 €. Aquests 
premis es lliuraran en un compte de Caixa d’Enginyers.  
 
De l’import dels premis se’n deduiran les retencions fiscals que corresponguin, segons 
la legislació vigent. 
 
Condicions i forma de presentació 
 Ser alumnat matriculat i/o recent titulat a l’EPSEB (curs 2016/17). 
 Les aportacions han de complir els objectius del concurs. 
 Cada participant podrà presentar un màxim de tres aportacions.  
 Cada aportació haurà d’anar acompanyada amb un breu text explicatiu de 

l’activitat representada (escrit al primer comentari). 
 També caldrà incloure la menció al perfil de l’EPSEB (@epseb.upc) i el 

#premicaixaenginyers.  
 És obligatori que els participants segueixin el perfil de l’EPSEB. 

 
Funcionament el concurs 

1. El jurat fixa un termini per penjar al propi perfil de cada concursant les 
aportacions (màxim 3). 

2. Acabat el termini es comprova que tots els finalistes compleixen les condicions 
del concurs, detallades als diferents apartats d’aquestes bases (el jurat pot 
desqualificar a un participant si les seves aportacions no compleixen les 
condicions o són ofensives cap a altres persones o la institució). 

3. Les aportacions es comparteixen al perfil de l’EPSEB (@epseb.upc). 
4. S’obre període (una setmana) de votacions en forma de likes (). 



      
 

5. El Jurat fa la selecció final tenint en compte la qualitat de les aportacions (podeu 
veure els criteris a valorar a l’apartat Jurat). 

 
Terminis 
1a convocatòria 

Presentació aportacions: 18/04/2017 a 05/05/2017 
Votacions de les aportacions al perfil de l’EPSEB en forma de likes (): 
08/05/2014 a 14/05/2017 
Entrega de premis: 17/05/2017 a la Sala de Graus de l’EPSEB 

 
Jurat 
El jurat serà designat per l’EPSEB i la Caixa d’Enginyers. 
Els criteris seguits pel jurat per a la selecció final dels guanyadors/res serà que el material 
s’ajusti als objectius i condicions del concurs, a més de la qualitat, l’originalitat, la 
capacitat d’impacte i la creativitat de les fotografies, a més es tindrà en compte el total 
de likes rebuts. 
 
Si ho considera oportú el jurat podrà declarar deserts els premis. La resolució del jurat 
serà inapel·lable.  
 
Resolució 
L’EPSEB comunicarà el resultat als/a les guanyadors/es i els premis seran lliurats en un 
acte que es convocarà a l’Escola 
 
Drets d’explotació 
El material presentat a concurs quedarà en propietat de l’EPSEB, tant en el cas que 
resulti premiat com si no obté cap guardó. 
 
Els autors de les fotografies presentades cedeixen a l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona els drets d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, 
exhibició, edició i reproducció amb finalitats promocionals i culturals. L’EPSEB en farà ús 
en el marc dels seus objectius i sense ànim de lucre, en especial per difondre i 
promocionar l’experiència del nostre estudiantat.  
  
Per tant, els/les autors/es transmetran aquests drets pel sol fet de la presentació de les 
fotografies al concurs. Els/les autors/es es responsabilitzen que no existeixin drets a 
tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge. 
 
Acceptació de les bases 
La participació en aquest concurs implica el coneixement i l’acceptació de totes i 
cadascuna de les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del Jurat. 
 
Protecció de dades 
L’EPSEB garanteix el tractament de les dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). 
 
Barcelona, 18 d’abril de 2017. 


