
 

 

18ena CONVOCATÒRIA 

PREMI PER ALS TREBALLS DE FINAL DE CARRERA 

 

BASES 

 

1. La Demarcació de Barcelona del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Perits Agrícoles de Catalunya convoca el PREMI PER TREBALL DE FINAL DE 
CARRERA en qualsevol dels aspectes (agronòmic, sociològic, jurídic, tècnic, etc.). Es 
valorarà especialment la novetat i actualitat. 

2. Podran optar als premis tots els treballs de final de carrera presentats i aprovats pels 
alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i de l' Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Vic des del gener de 2011 fins desembre de 2011, en 
qualsevol de les seves convocatòries. 

3. L'idioma de treball podrà ser qualsevol dels oficials de Catalunya (català o castellà). 
Per jutjar els treballs, el jurat tindrà en compte, no solament la qualitat científica del 
treball, sinó també la correcció del llenguatge. 

4. L'entrega dels treballs s'haurà de fer abans del dia 15 d’abril de 2012, fallant-se els 
premis durant el 2n trimestre de l’any 2012. 

5. Es presentarà un únic exemplar del treball de final de carrera en format digital, que 
haurà de ser còpia de l'original lliurat a l'escola, eliminant qualsevol signe identificatiu 
de l'autor (nom, adreça, etc.). Només haurà de figurar el títol del treball i el nom del 
tutor.  

S'acompanyarà:  

• un sobre tancat on consti: nom, edat, DNI, domicili i telèfon del concursant. 

• autorització del professor ponent per la presentació del Treball Final de Carrera a 
aquest premi (full d’inscripció adjunt). 

• Resum del treball en format informàtic amb edició de textos compatible amb Word. 

6. L'entrega del treball es farà en mà, per correu certificat o correu electrònic a la seu de 
la Demarcació de Barcelona al carrer dels Enamorats, 62-64 baixos 08013 Barcelona, 
a/e: barcelona@agricoles.org . 

7. Els premis consistiran en : 
• un primer premi dotat amb 1.000 € 
• un accèssit dotat amb 300 € 

El jurat podrà declarar el premi desert si ho considera convenient. 



 

 

 

Els autors dels 5 millors Treballs quedaran durant un any exonerats del pagament de les quotes 
col·legials en donar-se d'alta en el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits 
Agrícoles de Catalunya (no inclosos les quotes del Consejo General ni de les derivades de la 
mútua Munitec). 

8. Els treballs premiats romandran propietat de l'autor. La Demarcació de Barcelona es reserva el 
dret de publicar parcial o totalment el treball. En cas que es publiqui s'haurà de fer una menció 
explícita que ha estat guanyador del PREMI PER TREBALL DE FINAL DE CARRERA. 

9. La Demarcació convocant, no s'obliga a retornar els treballs no premiats que no hagin estat 
recollits dins els tres mesos següents a la data d'adjudicació dels premis. La còpia presentada 
dels treballs premiats romandrà dipositada a la biblioteca del Col·legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 

10. La decisió del jurat serà inapel·lable.  
 El jurat estarà format per: 

• President de la Demarcació de Barcelona, actuant com a President del jurat. 
• Un professor o ex professor designat per l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. 
• Un professor o ex professor designat per Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic. 
• Un Col·legiat del Departament d’Agricultura. 
• Un Col·legiat del Departament de Medi Ambient. 
• El Secretari de la Demarcació de Barcelona actuant com a secretari del jurat, sense vot. 

El jurat es reserva el dret de consultar especialistes en temes concrets dels treballs si així o 
creu convenient per emetre un millor veredicte. 

11. La decisió del jurat serà comunicada als interessats en la forma i lloc que la Junta de Govern de 
la Demarcació de Barcelona determini. 

 
 
Gener 2012 
 



 

 
 

 
18è PREMI PER ALS TREBALLS DE FINAL DE CARRERA 

 
 
Full d'Inscripció núm. 
 
 
 
NOM:              
 
COGNOMS:            
 
DOMICILI:             
 
POBLACIÓ:         CP:     
 
COMARCA:       TELF:     
 
 
TÍTOL DEL TREBALL:           
 
             
 
             
 
 
ESCOLA:             
 
 
PROFESSOR PONENT:          
 
 
NOTA OBTINGUDA:           
 
 
PRESENTAT EN LA CONVOCATÒRIA DE:        
 
 
 
   Barcelona   d     de    
 
 
 
 
 
 
Signatura         Signatura  
Professor Ponent        Alumne 


