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ANNEX I 

BASES “PREMIS DENSO” AL MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC PER ALS 

2 ESTUDIANTS QUE ES MATRICULIN A 1R CURS D’ENGINYERIA DE 

L’EPSEM I PER ALS 6 ESTUDIANTS AMB MILLORS EXPEDIENTS AMB 

PER ESPECIALITATS 

Presentació 
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) en col·laboració amb diverses 

empreses i entitats ha creat els Premis d’Empresa als millors expedients d’alumnes matriculats 

a primer curs de qualsevol dels graus que s’hi imparteixen a l’escola i als millors expedients per 

especialitat. 

L’empresa DENSO patrocina 8 Premis associats a la matrícula, en concret: 

- 2 Millors expedients de selectivitat matriculats a primer curs. 

- 2 millors expedients obtinguts fins a Q4 matriculat  al Grau d’Enginyeria Mecànica. 

- 4 millors expedients obtinguts fins a Q4 matriculat al Grau d’Enginyeria Electrònica 

Industrial i Automàtica. 

 

Convocatòria i dotació econòmica 
L’empresa DENSO es compromet a atorgar 8 premis de 1.000€ cadascun (un total de 8.000€, als 

que se li practicarà la retenció que pertoqui per llei) als millors expedients de: 

- Als 2 millors expedients de selectivitat matriculats al primer curs. 

- Als 2 millors expedients de l’especialitat de Grau d’Enginyeria Mecànica. 

- Als 4 millors expedients de l’especialitat de Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica. 

 

Requisits dels beneficiaris  
Poden optar al premi:  

- Tots els estudiants matriculats a totes les assignatures del 1r. quadrimestre de primer 

curs (Q1) de qualsevol grau (millor expedient de selectivitat). 

- Tots els estudiants matriculats al total d’assignatures de Q5 a l’especialitat d’enginyeria 

mecànica (millor expedient enginyeria mecànica). 

- Tots els estudiants matriculats al total d’assignatures de Q5 a l’especialitat d’enginyeria 

electrònica (millor expedient enginyeria electrònica). 
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Procés de selecció  
Un tribunal format per al Director/a de l’EPSEM, el sotsdirector/a Cap d’estudis i el 

Sotsdirector/a de Relacions amb Empreses revisarà els expedients del estudiants  matriculats i 

decidiran els millors expedients. 

Per al càlcul de la nota final de l’expedient es tindran en compte la mitjana de les notes de totes 

les assignatures. 

Atorgament 
El premi serà lliurat per un representat de l’empresa patrocinadora del premi durant l’Acte de 

Graduació (diploma). L’import del premi s’ingressarà en el compte corrent del 

premiat/premiada. 

Cal el compromís de l’estudiant/a en assistir a l’acte. 

Publicitat dels resultats i al·legacions 
El resultat es 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 de l’EPSEM. 

Calendari 
Selecció dels candidats: setembre. 

Reunió del jurat: octubre. 

Lliurament del premi: durant l’Acte de Graduació. 

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

 

 


