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PREMIS ETSEA 

“MILLORS TREBALLS FI DE CARRERA”  
(de graus/màsters en enginyeries agràries i forestals) 

Patrocinat per  

Col·legi Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya (demarcació de Lleida) 

Caixa d’Enginyers 
 
   

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1. Els treballs que optin al premi hauran de correspondre a treballs final de 
carrera (de Grau o de Màster), de qualsevol de les enginyeries 
agràries/agronòmiques i forestals/forests de l’ETSEA, que s'hagin presentat i 
defensat durant el curs 2017/18. 
 
2. Per concursar al premi, no cal que l’estudiant s’inscrigui ni que presenti cap 
còpia del treball, sinó que tots els treballs que compleixin el punt anterior seran 
automàticament sotmesos a avaluació pel Jurat, a partir de la còpia de tots els 
treballs dipositats en la secretaria de l’ETSEA.  
 
3. El premi valorarà tant el contingut com la presentació formal del treball, 
essent aquests aspectes els adequats per a un treball final de carrera (segons 
la normativa acadèmica de l’ETSEA). En relació al contingut es valorarà 
especialment els aspectes de: actualitat de la problemàtica a resoldre, aplicació 
pràctica, innovació, respecte al medi ambient, ús de noves tecnologies, estalvi 
energètic, sostenibilitat, així com la seva viabilitat tècnica-econòmica. 
 
4.  S'estableixen els dos premis següents: 
a. Un premi de 1000 € (patrocinat pel Col·legi Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Forestals de Catalunya-demarcació de Lleida) per l’autor del millor treball 
elegit entre el conjunt dels treballs de la modalitat “projectes d’enginyeria” 
realitzats per alumnes del Grau en Enginyeria agrària i alimentària i del Grau en 
Enginyeria forestal. 
b. Un premi de 1000 € (patrocinat per la Caixa d’Enginyers) per l’autor del 
millor treball elegit entre el conjunt dels treballs d’altres modalitats (“estudis 
tècnics, de planificació, experimentals i d’emprenedoria“) realitzats per alumnes 
del Grau en Enginyeria agrària i alimentària i del Grau en Enginyeria forestal, i 
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entre el conjunt de treballs fi de carrera dels Màsters en Enginyeria agronòmica 
i en Enginyeria de Forests. 
 
5. El Jurat estarà format per 5 membres designats pel Director de l’ETSEA, a 
més d’un representant de l’entitat patrocinadora (si s’escau). Les decisions del 
Jurat seran adoptades per majoria absoluta dels seus membres.  
 
6. El Jurat donarà a conèixer el veredicte del concurs i entregarà els premis als 
guanyadors en un acte a la UdL, a poder ser. 
 
 

Organitza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinen:  


