III Premi Jordi Amorós per a Treballs de Final de Grau en Geografia
El Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya convoquen la tercera edició del
Premi Jordi Amorós destinat a guardonar el millor Treball de Final de Grau en Geografia defensat en qualsevol de les
universitats de Catalunya. Dedicat a qui fou un geògraf entusiasta que treballà plenament pel desenvolupament
professional de la Geografia i la consolidació del Col·legi de Geògrafs, aquest premi vol fomentar l'estudi i la recerca en
Geografia i contribuir a augmentar l'interès per aquesta disciplina entre els estudiants universitaris de Catalunya. Es
crea amb caràcter biennal i es regeix per les bases següents:
1. Participants
El concurs està dirigit a estudiants que acaben o han acabat recentment els estudis universitaris de Grau en Geografia,
en les seves diverses denominacions, a les universitats de Catalunya. Podran optar al premi en la seva edició de 2018 els
estudiants que hagin defensat el seu treball de fi de grau en una universitat de Catalunya durant els dos darrers cursos
acadèmics, és a dir durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.
2. Tipologia i característiques dels treballs
Els treballs han de ser inèdits i redactats en qualsevol de les llengües oficials a les universitats de Catalunya. No
s’admetran treballs premiats o pendents d’avaluació en altres concursos.
3. Documentació a presentar i terminis
Els estudiants que vulguin optar al Premi hauran de presentar una sol·licitud, que s’acompanya en aquestes bases, a la
seu del Col·legi de Geògrafs i de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya en horari d’atenció al públic,
acompanyada de la documentació següent:
•
•
•
•

Un exemplar del treball de fi de grau en paper.
Un resum del treball de fi de grau en paper (extensió màxima de 500 paraules)
Dues còpies del treball de fi de grau i el resum en CD. Cada còpia en un CD diferent, que porti retolat el
nom del treball i l'autor(s). El CD contindrà només dos arxius, en format pdf: un amb el treball complet,
incloent-hi fotografies, gràfics, mapes, bibliografia,... i un altre amb el resum del treball.
Un escrit de presentació del director/a del treball, que especifiqui la nota obtinguda.

El termini de presentació acaba el 12 de gener de 2018.
La documentació lliurada no serà retornada i quedarà dipositada a la seu del Col·legi i l'Associació durant els dos mesos
posteriors a l'anunci del veredicte per tal que els seus propietaris puguin passar a recollir-la si ho desitgen.
4. Jurat
El jurat estarà format per especialistes en els diversos camps de la geografia, nomenat per acord de la Junta de la
delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i de la Junta de l’Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya. El presidirà qui ostenti la presidència de la Delegació Col·legi de Geògrafs a Catalunya. La seva composició
serà feta pública amb antelació a la seva decisió i posteriorment al termini de presentació dels treballs que opten al
Premi.
El jurat emetrà un veredicte –que serà inapel·lable– en el termini de quatre mesos des de la presentació dels treballs.
En la seva valoració dels originals, tindrà especialment en compte:
• L’originalitat del projecte.
• La innovació metodològica o d’enfocament que aportin.
• La seva aplicabilitat en l’exercici professional de la geografia.

5. Premi
El premi és únic i consisteix en un diploma i una dotació de dos-cents cinquanta euros (250 €), que pot estar subjecte a
retenció d'IRPF, i 1 any de col·legiació gratuïta. Podrà ser declarat desert, i també podrà ser concedit ex aequo. També,
a criteri del jurat, es podrà atorgar un accèssit, sense dotació econòmica, però amb 1 any de col·legiació gratuïta.
En cas que l'autoria del treball premiat correspongui a més d'una persona, l'import total es repartirà a parts iguals i es
lliurarà un diploma acreditatiu a cadascú.
El lliurament tindrà lloc en un acte públic en la data que determinin les Juntes del Delegació del Col·legi de Geògrafs i
l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.
El treball premiat podrà ser publicat total o parcialment pels convocants del Premi en el termini dels dos anys següents
a la seva concessió. Posteriorment, el treball es podrà publicar en qualsevol format, esmentant sempre que ha rebut el
Premi.
6. Aclariments
Qualsevol dubte que suscitin aquestes bases serà resolt pels convocants, a qui s'ha d'adreçar un escrit mitjançant la
Secretaria conjunta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs i l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.
La participació en el Premi implica la total acceptació de les bases.

La convocatòria del III Premi Jordi Amorós per a Treballs de Final de Grau en Geografia i aquestes bases reguladores han
estat aprovades per acord de la Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya (DCGC) i de
l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC) de 16 d’octubre de 2017.

Per a més informació:
DELEGACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
C/ de Muntaner, 81, 6è 1a
08011 - BARCELONA
Tel. 93 481.50.73
informacio@geografs.org

