Premi Jordi Amorós per a treballs de fi de grau en Geografia
Sollicitud de participació a la tercera edició (2017)
Aquest document es lliurarà en mà o per correu postal a la Secretaria conjunta de la Delegació del Collegi
de Geògrafs a Catalunya i de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (c/ Muntaner, 81, 6è 1a
– 08011 Barcelona) abans del 12 de gener de 2018 a les 19h, juntament amb 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, etc.; i un altre amb el resum del
treball.
- un escrit de presentació del director/a del treball, que especifiqui la nota obtinguda.
En cas que el treball de fi de grau que es presenta tingui una autoria múltiple, cada autor(a) omplirà una
sollicitud (tot fent constar aquesta circumstància a les observacions), però la documentació adjunta
només serà presentada una vegada.

Dades personals
Nom i cognoms ....................................................................................................................
Adreça postal .......................................................................................................................
Telèfon ........................................... Correu electrònic ..........................................................
NIF ...................................................

Dades del treball de fi de grau
Títol ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Departament i universitat on s'ha presentat ...........................................................................
Nom del director(a) ..............................................................................................................

Observacions
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

SOLLICITO que el treball de fi de grau que s'esmenta sigui considerat en la convocatòria de la
tercera edició del Premi Jordi Amorós per a treballs de fi de grau en Geografia.

DECLARO que el treball de fi de grau que es presenta és idèntic al que es va dipositar per a la
seva avaluació universitària i que no ha estat premiat ni està en procés de consideració en cap
altre concurs.
I perquè així consti, signo aquesta sollicitud a

........................................, el ............................. de 2017/18

Signat: ............................................
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