
                      
 

PREMIS DEL COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS 
D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA ALS MILLORS TREBALLS FI DE GRAU 

 

Objectiu 

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 al millors Treballs Fi de Grau presentats durant el curs 
2017/2018 i 2018/2019. 

 

Participants 

Aquesta convocatòria s’adreça als estudiants que hagin presentat el treball fi de grau 
durant el curs 2017/2018 i 2018/2019, i hagin obtingut una nota superior a 8. 

 

Premis 

Els premis als treballs guanyadors son:  

1r Premi: Dotat amb un valor de 1.500 € en serveis del CAATEEB (formació, col·legiació, 
llibres,…) 

2n Premi: Dotat amb un valor de 900 € en serveis del CAATEEB (formació, col·legiació, 
llibres,…) 

3r Premi: Dotat amb un valor de 600 € en serveis del CAATEEB (formació, col·legiació, 
llibres,…) 

 

Jurat 

La selecció dels millors treballs la fa un jurat format per 3 membres: un representat 
nomenat pel Col·legi, un altre nomenat per l’EPSEB i un tercer escollit per acord 
d’ambdues entitats. 

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 son els treballs 
premiats. 



                      
 

El veredicte del jurat es farà públic en l’Acte de Graduació el dia 6 de novembre i del 
qual heu rebut informació. El jurat no pot declarar deserts els premis. 

 

Criteris d'avaluació 

Els treballs es valoren d'acord amb els criteris següents: 

• L'originalitat. 
• La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes. 
• La dificultat de realització del projecte. 
• El caràcter interdisciplinari del projecte. 
• La presentació. 
• La claredat i concisió de la memòria explicativa. 

En el cas de la incorporació del valor de la sostenibilitat, es tenen en compte: 

• La consideració i avaluació de l'impacte social, la dimensió ètica i l'impacte 
ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica. 

• La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables. 
• La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les 

generacions futures i la diversitat cultural. 

 

Presentació dels treballs 

La sol·licitud d’inscripció al concurs s’ha de presentar a Direcció de l’EPSEB (M. Antonia 
– 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 format pdf (màxim 10 fulls) i un pòster 
imprès en paper de mida A2 de presentació amb els dades següents: 

• Nom del projecte 
• Nom dels estudiants 
• Nom del Director/s del projecte  
• Resum del projecte amb alguna fotografia 
• Logo de l’escola i el col·legi 

 

Termini de presentació 

Els treballs s'han de lliurar com a màxim el 4 d’octubre de 2019. 
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Després d'aquestes dates, només s'acceptaran els treballs que es rebin per correu postal 
amb la data del mata-segells dins el termini establert en aquestes bases. 

 

Drets d’explotació 

Els autors dels treballs presentats cedeixen a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona i al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona els drets d’ús, difusió, distribució, comunicació pública i exhibició, edició i 
reproducció amb finalitats promocionals i culturals.  
 
Per tant, els/les autors/es transmetran aquests drets pel sol fet de la presentació al 
concurs. Els/les autors/es es responsabilitzen que no existeixen drets a tercers i de 
qualsevol reclamació per drets d’imatge. 

 

Recollida dels treballs 

Els treballs no premiats es poden recollir a l’endemà del Acte de Graduació i fins el 31 
de juliol. Els treballs que no s'hagin recollit durant aquest període seran destruïts. 
 
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, com 
a patrocinador del premi, es quedarà els exemplars dels treballs premiats. 
 
La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases. 
Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. 
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