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OBJECTE I QUANTIES 

S'estableixen cinc premis amb els corresponents accèssits per als millors 

alumnes que hagen finalitzat algun dels següents estudis de Grau en l’Escola 

Politècnica Superior de Gandia (d'ara en avant, EPSG), en el període comprés 

entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022: 

 

• Grau en Comunicació Audiovisual. 

• Grau en Turisme. 

• Grau en Ciències Ambientals. 

• Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge. 

• Grau en Tecnologies Interactives. 

 

La dotació econòmica de cada premi és de 500 euros. Cada accèssit estarà 

dotat amb 200 euros. 

 

TERMINI, DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació finalitzarà el 30 de setembre de 2022. 

Els sol·licitants hauran d'emplenar  el model de sol·licitud disponible en la 

web, al qual s'acompanyarà la següent documentació: 

 

• Expedient acadèmic del sol·licitant (descarregable gratuïtament des 

de la Intranet/Informació acadèmica/Expedient acadèmic). 

• Curriculum vitae en el qual es facen constar totes les activitats 

complementàries realitzades durant el període d'estudis en l’EPSG i 

relacionades amb la seua vida universitària.  

• Documentación acreditativa dels mèrits al·legats en format digital. 

Secretaria podrà requerir als interessats la presentació d'originals. 

 

Les sol·licituds i la resta de la documentació (preferentment unificat en un 

sol fitxer en format PDF) podran presentar-se per correu electrònic 

(epsg@upv.es) o bé per Policonsulta dirigit al centre.  

http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/administracion/939642normalc.html
mailto:epsg@upv.es
http://www.upv.es/policonsulta/c/EPSG
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JURAT 

El jurat estarà format per: 

• Dos professors nomenats pel Director de l’EPSG que representen 

als departaments que imparteixen docència en l’EPSG en els 

estudis corresponents. El professor de menor edat actuarà com a 

secretari. 

• Un vocal nomenat per l'entitat patrocinadora del premi. 

 

BAREM 

El Jurat qualificarà a cada sol·licitant amb una puntuació compresa entre 0 i 

10 en la qual intervindran els següents components i pesos: 

- Nota mitjana fi de carrera que figura en l’expedient acadèmic (50%). 

- Nota del Treball Fi de Grau (20%). 

- Puntuació atorgada pel Jurat d'acord amb el barem aprovat per la 

Junta d'Escola de la *EPSG (30%). 

 

VEREDICTE 

El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic en els taulers d'anuncis de 

l’EPSG i en la seua pàgina web en data no posterior al 10 de novembre de 

2022. 

Addicionalment, es comunicarà als premiats en el compte de correu 

electrònic que la Universitat posa a la seua disposició. 

 

LLIURAMENT DELS PREMIS 

Es realitzarà al Campus de Gandia, en l'Acto inaugural del curs 2022-2023, 

la data del qual es concretarà oportunament. 

http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/administracion/939640normalc.html

