
      
 

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

 
Concurs “L’EPSEB, l’inici del teu camí” 

 
Objectiu d’aquest concurs:  
Aconseguir testimonis que il·lustrin el dia a dia dels titulats després del seu pas per l’EPSEB. 
Tot explicant les seves experiències en l’àmbit laboral, o si continuen els seus estudis. 
També si han marxat fora, ja sigui per estudiar com per treballar.  
 

“Explica’ns la teva experiència després del teu pas per l’EPSEB.” 
 
Qui pot participar? 
Poden participar tos els alumnes titulats a l’EPSEB durant els cursos acadèmics 2013/14 i 
2014/15. 
 
Com puc participar?  
En el marc d’aquest concurs s’estableixen dues modalitats: 
 
Modalitat FOTOGRAFIA: amb imatges fotogràfiques que mostrin diferents aspectes de la 
realitat i de la vida laboral dels titulats.  
 
Modalitat VÍDEO: amb vídeos que il·lustrin les activitats realitzades. 
 
Dotació dels premis 
Cadascuna d’aquestes modalitats està dotada amb un primer premi de 300 € i amb 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 
 
Per a la modalitat FOTOGRAFIA.  
Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies. Els treballs podran ser en 
blanc i negre o en color, i es presentaran en format digital per correu electrònic.  
Cal que les imatges estiguin en format jpg o png i tinguin una resolució acceptable.  
Cada imatge haurà d’anar acompanyada amb un breu text (en format: doc, rtf, docx o odt) 
de com a màxim 20 línies, que descrigui el que es pretén transmetre a través de la imatge.  
 
Per a la modalitat VÍDEO. 
Cada participant podrà presentar un màxim de tres vídeos i es presentaran en format digital 
per correu electrònic.  
Es recomana que els vídeos siguin en format mp4 o avi, i que com a màxim tinguin una 
durada de 10 minuts. Els vídeos han d’il·lustrar l’objectiu del concurs.    
 



      
 

NOTA:  Si els fitxers (fotografies, vídeos) superen els 10 Mb es recomana enviar  
 l’enllaç a un servei d’emmagatzematge al núvol (Dropbox, Google Drive...). 
 
En el text del correu s’haurà de fer constar el nom i cognoms dels participants, així com un 
telèfon de contacte.  
 
Termini 
Els materials poden ser lliurats a l’EPSEB al correu suport.institucional.epseb@upc.edu des 
de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i fins el dia 12 de juny de 2016, a les 24h. 
 
Jurat 
El jurat serà designat per l’EPSEB i la Caixa d’Enginyers. 
Els criteris seguits pel jurat per a l’adjudicació dels premis seran que el material s’ajusti als 
objectius del concurs, a més de la qualitat, l’originalitat, la capacitat d’impacte i la 
creativitat tant de les fotografies com dels vídeos presentats. 
 
Si ho considera oportú el jurat podrà declarar deserts els premis, o acordar la concessió de 
mencions. La resolució del jurat serà inapel·lable.  
 
Resolució 
L’EPSEB comunicarà el resultat als/a les guanyadors/es i els premis seran lliurats en el 
decurs de l’Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes i Premis, que es preveu que tingui 
lloc durant el mes de juny de 2016.  
 
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 i vídeos presentats cedeixen a l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona els drets d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició 
i reproducció amb finalitats promocionals i culturals. L’EPSEB en farà ús en el marc dels seus 
objectius, sempre esmentant el nom de l’autor/a i sense ànim de lucre, en especial per 
difondre i promocionar l’experiència dels nostres titulats.  
  
Per tant, els/les autors/es transmetran aquests drets pel sol fet de la presentació de les 
fotografies i vídeos 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, 12 de maig de 2016. 
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