BASES DEL CONCURS PER ALS PREMIS A L’ESTUDIANTAT DESTACAT
DE L’EPSEM
Presentació i requisits
Els premis s’atorgaran als 3 estudiants matriculats al Grau d’Enginyeria Minera de l’EPSEM
amb millor nota d’accés provinent de batxillerat, i als 3 estudiants matriculats al Grau
d’Enginyeria Minera de l’EPSEM amb millor nota d’accés provinent de cicles formatius,
amb el requisit d’haver superat totes les assignatures del primer quadrimestre de
cada any de vigència del present conveni.
En cas de què algun dels 6 candidats/tes no compleixi amb aquest requisit, el premi es
considerarà desert i la comissió decidirà què fer amb els diners alliberats.

Convocatòria i dotació econòmica
Les convocatòries als premis es faran públiques a la pàgina web de l’EPSEM i estarà
publicat durant quinze dies i coincidint amb cada primera quinzena del mes de setembre de
cada any de vigència del present conveni.
La dotació econòmica és d’un total de 8.000 euros per cada convocatòria prevista segons
la vigència dels presents convenis. La quantitat assignada a cadascun es calcularà en
funció de la següent distribució:

BATXILLERAT

CICLES

O ALTRES

FORMATIUS

1º millor expedient

25%

25%

2º millor expedient

15%

15%

3º millor expedient

10%

10%

TOTAL

50%

50%

Premi al millor expedient de batxillerat: 2.000 euros
Premi al millor expedient de cicles formatius: 2.000 euros
Premi al segon millor expedient de batxillerat: 1.200 euros
Premi al segon millor expedient de cicles formatius: 1.200 euros
Premi al tercer millor expedient de batxillerat: 800 euros
Premi al tercer millor expedient de cicles formatius: 800 euros

Procés de selecció
Una comissió formada pel Cap de Secció de Mines de l’EPSEM, el Coordinador del grau
en Enginyeria Minera de l’EPSEM i un representant de l’empresa o entitat patrocinadora,
s’haurà de reunir tan bon punt s’hagin acabat els tràmits de matriculació del mes de
setembre de cada any de vigència dels presents convenis, per escollir els 3 millors
estudiants de cada modalitat, en funció de la nota d’accés. En un termini de 15 dies el
portaveu de la comissió comunicarà als estudiants escollits la decisió de la comissió.

Atorgament.
L’entrega dels premis s’ha de fer entre el 15 d’abril i el 15 de maig, de cara a analitzar el
progrés dels estudiants escollits en el primer quadrimestre.

Publicitat dels resultats i al·legacions.
El resultat és publicarà al web de l’EPSEM i s’obrirà un període d’al·legacions de 15 dies
des de la data de publicació.

Incompatibilitats
Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca concedida per una empresa
col·laboradora d’un àmbit diferent al d’enginyeria minera de l’EPSEM.

Calendari
Selecció de candidats: Setembre
Reunió del jurat: Primera quinzena de març
Publicitat del resultat: A la web de l’EPSEM durant la 2a quinzena de març
Lliurament del premi: Entre el 15 d’abril i el 15 de maig

Condicions
La participació en els premis suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

