
 
     

 
PROTOCOL TALLER DE CONCURSOS ETSAB 
* Cal fer una adreça de correu i un apartat a la web de l’escola 

 

Responsable acadèmic_Director de l’ETSAB o persona en qui delegui 

Objectiu_ El Programa Taller de Concursos ETSAB neix amb la voluntat de facilitar la participació de 
l’estudiantat en concursos, promoguts tant per entitats públiques com per col·lectius amb interessos 
socials i humanitaris. L’objectiu és per tant acadèmic i no lucratiu, docent i no professional.  

Protocols d’accés al programa_ El Taller de Concursos té un programa obert en funció de les 
propostes que se li adrecin. El protocol a seguir per a qualsevol entitat, col·lectiu, estudiantat o 
professorat és el següent: 

1.- S’ha d’enviar un correu al responsable acadèmic i al correu oficial del taller, sol·licitant la 
inclusió d’un determinat concurs en el programa, en funció del seu interès pedagògic, tècnic 
i/o social i de la capacitat de l’ETSAB per donar-li suport. Per a la seva acceptació cal comptar 
amb un tutor/a professor/a de l’ETSAB i un grup mínim de 3 estudiants ETSAB. En funció de 
la temàtica i el calendari proposat, es considerarà la seva acceptació. A la web de l’ETSAB es 
publicaran periòdicament els concursos que es considerin d’interès o es facin arribar a la 
direcció acadèmica del Programa, però la concreció de l’estudiantat i el professorat que hi 
participin depèn del col·lectiu que sol·liciti entrar en el Programa. 

2.- En el cas d’acceptació al Programa, s’haurà de lliurar un calendari detallat del procés de 
treball, amb el dies i les hores d’ocupació de l’espai que se li destini, les persones que hi 
participaran i un responsable d’administrar l’espai i les despeses que es puguin derivar de 
l’activitat: fotocòpies, impressions, etc. 

3.- El tutor/a i l’estudiantat es comprometran a la presentació del concurs en temps i forma, i a la 
cessió a l’ETSAB de tots els drets d’edició, publicació i difusió del material que es generi. Si finalment 
no es presenta el concurs, el col·lectiu responsable (professorat i estudiantat) es farà càrrec de les 
despeses generades i del lloguer de l’espai, en funció de les tarifes UPC. 

Recursos_ El Taller de Concursos ofereix un espai físic de treball limitat per a petits grups 
d’estudiantat i professorat, fins a un nombre màxim de 10 estudiants i 2 tutors/es. El taller, a través de 
la direcció del centre, pagarà, si procedeix, la inscripció al concurs –que anirà a nom de 
l’ETSAB/UPC–, un cop acceptada la proposta. En funció del pressupost anual de l’ETSAB, el taller 
també comptarà amb un petit pressupost per fer fotocòpies i impressions.  

Reconeixement acadèmic_ La direcció acadèmica del centre reconeixerà l’activitat amb crèdits 
ECTS, a raó de 30 hores per ECTS, fins a un màxim de 4 crèdits. La bossa de punts podrà ser 
convalidada com a crèdits optatius, atenent a la normativa NAGRAMA de la UPC i a la normativa 
interna de convalidació de l’ETSAB. El reconeixement dels crèdits es farà a través del documents 
entregats en el propi concurs (dossier DinA3 i pdf) i un petit document reflexiu sobre l’experiència (pdf 
i DinA3 escrit/dibuixat). Aquest treball serà valorat pel tutor/a del concurs en qüestió, i amb el seu 
vistiplau es procedirà a la convalidació per crèdits curriculars. 

Difusió i publicació_ En funció del pressupost anual de l’ETSAB, s’editarà una publicació que reculli 
els principals concursos desenvolupats en el taller durant el curs acadèmic. Aquesta                                                                                         
publicació, de caràcter imprès o digital, serà de lliure accés per a la comunitat ETSAB. En el seu 
defecte, els panells o documents lliurats en tots els concursos seran recopilats a l’UPCommons i 
també podran ser objecte d’una exposició a l’Escola. L’estudiantat acceptar en inscriure’s al taller la 
cessió dels drets de difusió del seu treball. 

 

Junta d’Escola, 22 de gener de 2020 


