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1a edició del  

Concurs de Renderitzats 
realitzats per Estudiants 
amb finalitats Acadèmiques 
de la UPC de MANRESA 
(CREAUPCMANRESA) 

Aquesta iniciativa pretén donar visibilitat als treballs que els estudiants de la UPC MANRESA 
(Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa - EPSEM) desenvolupen al llarg dels seus 
estudis, ja sigui en el marc d´assignatures, projectes acadèmics, pràctiques, Treballs Final de 
Grau o de Màster de la seva titulació, etc. 

Requisits 
Haver-se matriculat d´alguna assignatura de la UPC MANRESA durant el present curs o 
l’immediatament anterior. 

No haver estat seleccionat ni premiat en edicions anteriors. 

Les imatges que s’envien a competició han de ser el resultat d´un exercici acadèmic (d´una 
assignatura, d´un treball final de grau/màster, o d´una experiència publico-privada amb una 
clara intervenció i recolzament de la UPC i una forta component acadèmica), en cap cas podrà 
ser una imatge comercial de caràcter professional. 

Els participants poden ser unipersonals o bé un grup o equip, en qualsevol cas qui envia la imatge 
és un representant del grup. En cas de que un grup rebi un premi, els membres d´aquest 
decidiran com se’l reparteixen entre ells. 

Premis 

1.- S´expedirà un certificat de reconeixement personal per als 5 millors renderitzats 

guardonats. 
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2.- Els 3 primers classificats rebran una bonificació del 100%, 50% i 30% respectivament en la 

matrícula d´un curs de CAD (Catia, Solidworks o d´altres) dels que s´imparteixen a l´UPC-
MANRESA. Es podrà gaudir d´aquestes bonificacions durant el curs de la convocatòria vigent i/o 
immediatament posterior. 

3.- Es farà publicitat mitjançant les vies pròpies de l´EPSEM dels 15 millors renders de cada 

convocatòria així com dels seus autors. 

 

Calendari 
Lliurament convocatòria tardor: lliurament del renderitzat entre el 26 de gener i el 10 de febrer 

Resolució tardor: última setmana de març 

 

Convocatòria lliurament primavera: lliurament del render entre el 02 de maig i el 20 de juliol. 

Resolució primavera: última setmana de juliol 

 

Format de l´arxiu i instruccions 
Cada estudiant o equip podrà enviar com a molt 4 candidatures. 

Cada candidatura consistirà en una única imatge renderitzada. 

Cada candidatura s’enviarà en un correu electrònic per separat. 

El correu electrònic s´enviarà a jlopez@epsem.upc.edu 

El correu electrònic tindrà l'assumpte "CREAUPCMANRESA", i hi apareixeran clarament les dades 
següents: 

1. Nom i cognoms del participant o dels membres de l´equip si és aquest el cas. 

2. DNI del o dels participants 

3. Titulació 

4. Assignatura on s´ha realitzat el treball presentat 

5. Telèfon de contacte del participant o dels membres de l´equip. 

6. Títol o nom del treball o objecte renderitzat. 

Format recomanat: JPG A4 COLOR (1170x1656 píxels, 72ppp, optimitzat per a web), aprox 3Mb 

Altres Formats acceptats: PowerPoint o compatible, bmp, jpg, png o pdf. 

mailto:jlopez@epsem.upc.edu
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Mida màxima de l´arxiu a enviar: 6 Mb 

La imatge o arxiu ha de incorporar almenys la següent informació: Autor(s), Titulació, Curs. 

Pot ser interessant que inclogui un breu nom o títol de l´objecte o treball representat. 

Continguts i Recomanacions 
Es tracta de sintetitzar tot un treball en una sola imatge. Sigueu originals: es tracta de vendre 
visualment el vostre producte: 

− Fotografies / imatges/ renderitzats/ diagrames / esquemes/ gràfics 

− Idioma:  CAT, ES, EN, GER 

− Es tracta d´una imatge que serà observada via web: ha de contenir molt poc text. 

 

Criteris de valoració i comitè 
Per tal de premiar als renders presentats es constituirà un comitè de selecció que resoldrà la 
valoració de cada convocatòria segons els següents criteris 

 

1. Qualitat gràfica de les imatges, renderitzats, esquemes, ... 

2. Originalitat: poc convencional, trencador, creatiu. 

3. Claredat: Missatge evident, comunicatiu i simple. 

4. Atractiu: ha d’interessar l’audiència. Pot ser fins i tot cridaner 

5. Llegibilitat: les idees han de fluir seguint un ordre lògic. El text també. 

6. Concís: És important destacar la idea principal i evitar-ne d’irrellevants. Eliminar tots els 
detalls superflus. 

 

Aquest concurs es podrà declarar desert en qualsevol de les categories per falta de qualitat dels 
projectes presentats. 

Un estudiant només pot gaudir d´un únic premi a mode de bonificació. 

El comitè avaluador estarà format per 2 professors del centre, 1 membre de l´equip directiu, 1 
membre de la delegació d´alumnes, així com d´1 components de l´equip Dynamics. 

Obligacions dels participants 
Els participants tenen les següents obligacions: 

1. Acceptar les bases del concurs (present document). 
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2. Lliurar en els terminis indicats a les bases la documentació requerida per fer les valoracions. 

3. Garantir l’exactitud de les dades. 

4. Garantir la propietat i la originalitat de les dades i/o imatges del render. 

5. Els renders podran incorporar imatges corporatives d´empreses o institucions alienes a la 
UPC només en el cas que l´estudiant aporti documents originals signats on l´empresa dona 
permís explícit a l´estudiant per que aquest faci us de la seva imatge corporativa en aquest 
cas concret. 

6. Pel fet de participar, l´estudiant dona permís a UPC-MANRESA per a reproduir o fer servir 
total o parcialment tots els drets sobre l´ús de les imatges i/o les dades aportades per 
aquest.  

7. Informar a l’organització en cas d’abandonar el concurs un cop ja lliurat el render. 

8. La falsedat de les dades, el plagi o l’incompliment dels requisits que s’assenyalen en 
aquestes bases donarà lloc a la desqualificació com a participants del Concurs. 
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