
premi estudiant 1.800 €   

premi empresa 750 €               

premi tutor UPV 750 € 
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Informació i presentación de candidatures
ESCOLES i FACULTATS de l´UPV 
i/o el SERVEI INTEGRAT D’OCUPACIó [SIE]
Edicifi Nexus (6G)
Camí de Vera s/n
46022 València
upe@sie.upv.es

SERVEI INTEGRAT D’OCuPACIÓ
email > upe@sie.upv.es 
Edifici Nexus (6G)
Camí de Vera, 14
46022  València

web Fundació Bancaixa
http://obrasocial.bancaja.es/

web Servei Integrat d’Ocupació
www.sie.upv.es

premis Bancaixa
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIAedició

CONDICIONS DELS PROJECTES
Poden presentar les sol· licituds de 
participació en aquesta convocatòria els 
estudiants i tutors que hagen realitzat el 
projecte de fi de carrera/estudis durant 
l’estada en pràctiques en empresa, en el 
marc d’un programa de cooperació educativa 
i amb la participació d’un tutor acadèmic de 
la Universitat.

Així mateix, els estudiants que realitzen 
el projecte de fi de carrera/estudis en 
l’empresa en què treballen amb contracte 
laboral almenys de sis mesos de durada, amb 
l’aprovació del centre, poden presentar el 
projecte als premis Bancaixa-UPV, adjuntant 
a la sol· licitud una còpia del contracte de 
treball. Com a condició, han d’haver fet les 
pràctiques davall la figura d’un programa de 
cooperació educativa en algun moment.

Quan per normativa del centre docent no es 
realitze el projecte de fi de carrera/estudis 
o el projecte de fi de carrera/estudis no es 
puga realitzar en l’empresa, els centres han 
d’establir les característiques dels projectes 
o treballs a realitzar perquè els alumnes, que 
han fet pràctiques en empresa per mitjà d’un 
conveni de cooperació educativa, puguen 
presentar-se als premis Bancaixa-UPV.

DOTACIÓ
Els projectes de fi de carrera/estudis seran 
premiats amb una bossa econòmica de 3.300 
euros, que es reparteixen de la manera següent:

Estudiant autor/a del projecte: 1.800 €
Tutor/a en l’empresa o institució: 750 € 
Tutor/a en la Universitat: 750 €

Les quantitats pagades en aquests premis 
estan subjectes a la normativa fiscal vigent. 
Independentment del nombre de projectes de fi de 
carrera/estudis premiats, l’ ingrés màxim per als 
tutors en la Universitat i en l’empresa és el que 
correspon a dos premis.

TERMINIS
Presentació de candidatures
Del 15/12/2009 al 15/07/2010

Estada en empreses
Entre 30/09/2008 i el 15/07/2010

Realització del projecte
Entre 30/09/2008 i el 30/09/2010

Presentació del projecte
Avaluació acadèmica del projecte
Hasta el 30 de septiembre de 2010

Concessió dels premis  
Octubre 2010

PRESENTACIÓ, AVALuACIÓ I CONCESSIÓ 
DELS PREMIS
Presentació de candidatures. Las candidatures 
s’han de presentar en les subdireccions de 
Relacions amb Empreses de cada escola o 
facultat i/o en el Servei Integrat d’Ocupació. Per 
a la presentació, cal utilitzar els impresos que 
es troben a les escoles i facultats i en el Servei 
Integrat d’Ocupació.

Presentació del projecte
Cada projecte ha de realitzar-se i presentar-se 
en els terminis que s’especifiquen en aquesta 
convocatòria. En concloure el termini de 
presentació de candidatures, la comissió mixta 
Bancaixa – Universitat Politècnica de València 
aprovarà i publicarà la llista de candidatures a 
aquests premis.

Avaluació
Les escoles i facultats acordaran les propostes 
de premis basant-se en els criteris de qualitat 
del projecte, grau d’immediatesa i millora que 
suposa per a l’empresa o institució, segons 
la particularitat de cada escola o facultat. 
Aquests criteris s’han de fer explícits segons la 
particularitat de cada escola o facultat en els 
criteris d’avaluació establits per aquestes.

S’atorgarà un màxim de dos premis per escola 
o facultat i empresa. En el cas que hi haja dos 
projectes de fi de carrera/estudis amb un alt 
nivell i en què coincidisquen l’escola o facultat 
i l’empresa, ha de ser el centre qui decidirà si 
assignar un únic premi per projecte o atorgar 
un premi compartit per als dos projectes. En 
aquest últim cas, els imports del premi es 
divideixen en parts iguals.

Concesió
Finalment, la comissió mixta Bancaixa-UPV 
aprova les propostes de projectes de fi de carrera/
estudis premiats. La llista dels premis es publicarà 
en les escoles o facultats, en el Servei Integrat 
d’Ocupació i en la pàgina web de Bancaixa.

DISTRIBuCIÓ DELS PREMIS PER ESCOLES I 
FACuLTATS
A fi d’incentivar les escoles i facultats a 
incrementar les pràctiques en empresa dels 
estudiants, els premis es distribueixen en funció 
del nombre d’hores de pràctiques realitzades 
pels estudiants durant el curs anterior i 
del nombre de candidatures presentades a 
aquests premis en les dues edicions anteriors. 
El nombre de premis assignats per la comissió 
mixta Bancaixa-UPV a cada una de les escoles 
i facultats en aquesta convocatòria és:

BANCAIXA I LA uNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA CONVOQuEN 131 PREMIS 
ALS MILLORS PROJECTES DE FI DE CARRERA/ESTuDIS REALITzATS EN EMPRESES I 
INSTITuCIONS, CODIRIGITS PER PROFESSIONALS DE L’ENTORN EMPRESARIAL, DuRANT 
EL CuRS 2009-2010.

E.P.S.A. Escola Politècnica Superior d’Alcoi 7

E.P.S.G. Escola Politècnica Superior de Gandia 6

E.T.S.A. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 14

E.T.S.G.E. Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació 15

E.T.S.I.D. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny 13

E.T.S.I.G.C.T. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 5

E.T.S.Inf. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica 11

E.T.S.I.A. Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms 9

E.T.S.I.C.C.P. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 10

E.T.S.I.T. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació 5

E.T.S.I.I. Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials 14

E.T.S.M.R.E. Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia 7

E.U.F.E Escola Universitària Ford Espanya 1

F.A.D.E. Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses 7

BB.AA. Facultat de Belles Arts 7
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premi empresa 750 €               
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premi estudiant 1.800 € 

premi empresa 750 €             

premi tutor UPV 750 €

Presentació de Candidatures
Del 15/12/2009 fins 15/07/2010
Estada en Empreses
Entre 30/09/2008 i el 15/07/2010
Realització del Projecte
Entre 30/09/2008 i el 30/09/2010
Presentació del Projecte 
Avaluació Acadèmica del Projecte
Fins al 30/09/2010
Concessió del s Premis 
Octubre 2010
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