
 
 

 

 

 

PREMI AL PROJECTE/TREBALL FI DE CARRERA SOSTENBILE  
FNB-STEP2015 

PRIMERA EDICIÓ. CURS 2011/2012 
 

Introducció: 

L’objectiu d’aquest premi, organitzat per la Facultat de Nàutica de Barcelona en el 

marc del projecte STEP2015 de la UPC, és el premiar aquells projectes o treballs finals 

de carrera amb idees, projectes i accions innovadores que sensibilitzin sobre la nostra 

responsabilitat social i tecnològica enfront el medi ambient i el desenvolupament 

humà sostenible. 

 

Requisits: 
 

• Tot l’estudiantat de la Facultat de Nàutica de Barcelona. 

• Haver defensat el PFC/TFC durant el curs acadèmic 2011/2012. 

• Haver autoritzat la difusió del PFC/TFC a través del servei de biblioteques i 

documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPCCOMMONS). 

Titulacions del pla 2000 que es poden acollir a aquesta convocatòria del premi.  

• Diplomatura en Navegació Marítima 

• Diplomatura en Màquines Navals 

• Enginyeria Tècnica Naval (especialitat en propulsió i serveis del 

vaixell) 

• Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim 

• Llicenciatura en Màquines Navals 

 

Bases del concurs: 

Convocatòria oberta a totes les titulacions que s’imparteixen a la Facultat de Nàutica 

de Barcelona. 

L’estudiant/estudianta interessat/da per participar en aquesta convocatòria ha 

d’omplir l’imprès de sol·licitud (annex I) disponible a la web de l’FNB.  

 



Facultat de Nàutica 

 

 

La presentació de les sol·licituds es podrà realitzar fins el dia 12 de setembre de 2012 a 

les 14:00 hores.  

 

Premi 

 

El premi al projecte/treball fi de carrera sostenible serà de 280 € en efectiu. 

El Pòster DINA3 del PFC/TFC guanyador d’aquesta convocatòria serà exposat a la web 

de l’FNB i en altres espais d’informació del centre.  

 
Jurat: 

 

El jurat estarà format per l’equip de direcció de l’FNB i la coordinadora de Medi 

Ambient i Sostenibilitat de l’FNB.  

 
Resolució de la convocatòria: 

 

L’acte del lliurament del premi es farà coincidint amb l’acte d’inauguració del curs 

acadèmic 2012-2013 (data a concretar). El guanyador rebrà una notificació via correu 

electrònic a l'adreça lliurada amb l'obra. 

El premi pot declarar-se desert en cas que el jurat així ho determini. 

 



Facultat de Nàutica 

 

 

Annex I. Imprès de sol·licitud 
Sol·licitud de premi Projecte/Treball Fi de Carrera Sostenible de la 
Facultat de Nàutica de Barcelona- Primera edició. Curs 2011/2012 
 
Dades personals de/la sol·licitant 
NIF:                                Cognoms:                         Nom: 

 
Adreça: 

 
Codi postal:                            Població: 

 
Telèfon:                           Mòbil:                   Adreça electrònica:  

 
 
Dades acadèmiques del curs 2011/2012

 
Titulació

 
Títol PFC/TFC 

 
Data presentació:               

 
Nom del director/directora       

 
 

Annexar dos documents en format pdf amb els següents continguts: 

 

Document 1  

 

- Dades del PFC/TFC (títol, autors/autores, director/directora, data de 

defensa). 

- Breu resum del contingut del PFC/TFC, destacant els aspectes més rellevants 

relacionats amb aquesta convocatòria (màxim 500 paraules).  

- Justificació de la presentació del PFC/TFC en aquesta convocatòria  (màxim 

400 paraules). 

- Conclusions del PFC/TFC (màxim 500 paraules).   

Document 2 

- Pòster DINA3 on hi figurin els objectius i resultats obtinguts en el PFC/TFC 

amb les dades del PFC/TFC (títol, autors/autores, director/directora, data de 

defensa). 


