PREMIS DEL COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I
ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA ALS MILLORS PROJECTES FI DE
GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L’EDIFICACIÓ O EN ARQUITECTURA
TÈCNICA I EDIFICACIÓ
En el marc del conveni de col·laboració entre l'Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona es convoca un Concurs als Millors Projectes Fi de Grau en Ciències i
Tecnologies de l’Edificació o en Arquitectura Tècnica i Edificació presentats durant l’any
acadèmic 2016-2017.
Les bases del concurs són les següents:

BASES
1. Poden optar al concurs tots els alumnes que hagin presentat el projecte fi de grau
durant el curs acadèmic 2016/2017, i hagin obtingut una nota igual o superior a 9
punts.
2. La sol·licitud d'inscripció al concurs s’ha de presentar a Direcció de l’EPSEB (M.
Antonia Gomez Zueco – tel. 93 405 42 33, e-mail: maria.antonia.gomez@upc.edu)
juntament amb una còpia exacta del projecte en paper o CD, un resum en .pdf (com a
màxim de 10 fulls) i un pòster imprès en paper de mida A2 de presentació amb les
dades següents:
•

Nom del projecte.

•

Nom dels estudiants.

•

Resum del projecte amb alguna fotografia.

•

Nom del Director/s del projecte.

(Amb el logo de l’escola i del col·legi).
3. El termini de presentació de la sol·licitud i l’exemplar del projecte finalitzarà el dia 20
d’abril de 2018.
4. Els projectes no guardonats seran retornats als seus autors. Es podran recollir
després del lliurament dels premis.
5. El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona,
com a patrocinador del premi, es quedarà els exemplars dels projectes premiats i
es reserva els drets de difusió dels seus continguts fent esment de l'autor i tutor.

JURAT
1. El Jurat estarà format per 3 persones: un representat nomenat pel Col·legi, un altre
nomenat per l’EPSEB i un tercer escollit per acord d’ambdues entitats.
2. El Jurat, un cop finalitzat el termini de presentació dels treballs al concurs, es reunirà
per a revisar els projectes presentats i decidirà, per unanimitat, quins seran els
projectes premiats.

PREMIS
1. Els premis als treballs, consistiran en:
1r Premi: Serveis del CAATEEB per valor de 1.500€ (formació, col·legiació, llibres, ...)
2n Premi: Serveis del CAATEEB per valor de 900€ (formació, col·legiació, llibres, ...)
3r Premi: Serveis del CAATEEB per valor de 600€ (formació, col·legiació, llibres, ...)
2. Els premis no quedaran mai deserts.
3. El lliurament dels premis es durà a terme en un acte acadèmic que tindrà lloc en el
mes de maig. Us comunicarem la data properament.

