
BASES DE LA  1a EDICIÓ DEL CONCURS TECNOCAMPUS SOBRE L’APLICACIÓ DEL CONCEPTE

INDÚSTRIA 4.0 ALS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT I ALS PROJECTES DE CICLES

FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Exp. núm.: 227/2022

Per tal de promoure la Industria 4.0, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme organitza la

primera edició del concurs “Premis Indústria 4.0 Tecnocampus”. Aquesta iniciatia té com a

objectu reconèixer els millors treballs de recerca i projectes de CFGS al ioltant de la Indústria

4.0.

1.- Objecte

L’objecte del  concurs “Premis Indústria 4.0” és reconèixer els  millors  treballs  de recerca  i

projectes relacionats amb el concepte d’Indústria 4.0. elaborats pels estudiants de Batxillerat i

CFGS dels centres educatus de Mataró, el Maresme i el Vallès Oriental. 

2.- Partcciants

Podran  partcipar  en  aquests  premis  tots  els  estudiants  de  Batxillerat  i  CFGS que estguin

cursant els seus estudis en un centre educatu ubicat al Maresme.

Cada alumne podrà concursar de forma indiiidual o de forma col·lectia amb altres alumnes

del seu mateix centre. Cada alumne només podrà presentar un únic treball o projecte, ja sigui

de forma indiiidual o de forma col·lectia amb altres alumnes i entre totes les categories.

3.- Requcscts dels irojectes

Els treballs o projectes hauran de complir els següents requisits:

a) Han  d’estar  relacionats  amb el  concepte  Indústria  4.0  o  Fabricació  Intel·ligent.  En

concret, hauran d’estar emmarcats en alguna de les següents àrees temàtques:

- Sistemes ciber-fsics

- Internet of Things

- Realitat iirtual

- Realitat augmentada

- Robòtca aiançada i col·laboratia

- Edge computng

- Cloud computng

- Digital Twins

- Ciber-seguretat

- Connectiitat i mobilitat

- Intel·ligència articial

- Business Intelligence 

- Big Data

- Fabricació additia

- Manteniment predictu

- Smart product
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- Smart logistcs

- Fabricació sostenible

- Gestó energètca

- Economia circular

- Ètca aplicada a la tecnologia

b) Han de tenir la naturalesa de treball de recerca de Batxillerat o projecte inal de CFGS.

4.- Categorces de iartcciacci

El concurs tndrà quatre categories de partcipació:

 Categoria A: alumnat de Batxillerat

 Categoria B: Alumnat de CFGS

5.- Dotacci dels iremcs

Es dota un premi per a cadascuna de les quatre categories del concurs. El premi serà reconegut

amb un diploma acreditatu i una quanttat en metàl·lic per import de 500€*. 
*Import subjecte a les retencions que legalment  li siguin preceptiess

6.- Termcnc de iresentacci c irocedcment

La presentació de les candidatures al concurs es podrà realitzar des realitzar des del 23 de

gener de 2023 ins el 10 de març de 2023 per als Treballs de Recerca de batxillerat, i des del 15

de maig del 2023 ins el 2 de juny del 2023 per als Projectes Finals de CFGS.

L’estudiant haurà de formalitzar la seia partcipació a partr d’un formulari en línia disponible

al web del TecnoCampus, en el qual indicarà les seies dades, la categoria de partcipació i el

centre d’origen. Els partcipants menors d’edat hauran de comptar amb la prèiia autorització

del seu tutor legal a partcipar en el concurs d’acord amb les condicions de les presents bases.

També  caldrà  eniiar  la  següent  documentació,  mitjançant  correu  electrònic  a:

premis@tecnocampus.cat , indicant en el tema “Premis Indústria 4.0”.

1) El treball de recerca o projecte inal  en iersió cega (anonimitzat) i en format pdf, és a
dir,  eliminant  totes  les  referències  a  l’autoria  i  dades  que  puguin  identicar  al/la
candidat/a. 

2) El treball  de recerca o projecte inal sense anonimitzar.
3) Fotocòpia del document d’identtat de la persona que presenta la candidatura.
4) Original  signat  del  model  d’autorització  del  tutor  legal,  segons  document  adjunt

(concursants menors de 18 anys).

Les sol·licituds que no incloguin tota la documentació tndran un termini de 10 dies naturals

per esmenar la documentació eniiada, en el cas que no s’esmeni  o que es presentn fora de

termini establert, seran desestmades.

7.- Crctercs de valoracci
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Els treballs  presentats  seran ialorats per  una Comissió  de ialoració  a partr  dels  següents

criteris:

a) Adequacci del  treball  o irojecte a la iroiosta:  El treball  o projecte s'adequa a la
proposta del concurs. (ins a 2 punts)

b) Rcgor ccentíc c tècncc: Els contnguts del treball o projecte es presenten amb correcció
cientica i tècnica. (ins a 2 punts)

c) Correccci ortogràíca c gramatcal: El treball o projecte haurà d’estar correctament
redactat, des de l’ortograia i la gramàtca. (ins a 2 punts)

d) Orcgcnalctat c cnnovacci: L’enfocament i la solució presentada en el treball o projecte
són innoiadors. (ins a 3 punts)

8.- Comcssci de valoracci

Es  consttuirà  una  Comissió  de  ialoració  integrada  per  professors  del  Departament  de

Tecnologia del Centre Uniiersitari TecnoCampus. 

Els membres de la  Comissió de ialoració es comprometen a tractar els treballs  amb tota

conidencialitat  i  utlitzar-los  única  i  exclusiiament  per  a  les  inalitats  de  la  present

coniocatòria. 

No podran ser  membres de la  Comissió  aquell  professorat que hagi  tutoritzat  algun dels

treballs que partcipin al premi o que tngui algun conficte d’interès amb l’autor del treball.

La  Comissió  de  ialoració,  analitzats  els  treballs  presentats,  emetrà  la  seia  acta  amb les

puntuacions obtngudes i proposta d’atorgament de premi al candidat amb millor ialoració

de cada categoria, la qual serà eleiada a la Direcció General per a la seia resolució.

La Comissió també podrà proposar, si ho considera escaient, l’atorgament d’un accèssit entre totes

les candidatures, que serà reconegut amb un diploma acreditatu del mateix.

La resolució d’atorgament dels premis serà inapel·lable, podent esser declarat desert total o

parcialment.

Els noms de la persona o persones guanyadora/es de cada categoria es faran públics a traiés

de la web de TecnoCampus. 

9.-Comunccacci c llcurament de iremcs

Els treballs premiats es comunicaran a traiés del web de Tecnocampus i també es farà arribar
un comunicat a l’estudiant guanyador/a per mitjà de correu electrònic. 

El lliurament dels premis es realitzarà en dos actes públics diferenciats les dates dels quals
s’informaran oportunament. L’efectu lliurament del premi requerirà de l’assistència personal
del/s premiat/s a l’acte de lliurament corresponent.
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10.- Condcccons de iublccacci c dcfusci

Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’artcle 18.1 de la Consttució i

regulat  per  la  Llei  5/1982,  de  5  de  maig;  el/la  sol·licitant  atorga  el  seu  consentment  a

TecnoCampus i insttucions que col·laboren per tal que les imatges (tant iideogràiques com

fotogràiques  i  ieu),  corresponents  a  aquest  premi  puguin  ser  difoses  amb  inalitats

diiulgaties per qualseiol mitjà de comunicació habitual (teleiisió, premsa, Internet o mitjans

externs).  La  distribució  s’efectuarà  únicament  amb caràcter  gratuït  i  amb l’objectu de fer

difusió de les actiitats del TecnoCampus.

11.- Proteccci de dades de caràcter general

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatu a la protecció

de les persones fsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació

d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades

Personals i Garanta de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa: 

Resionsable  del  Tractament:  FUNDACIÓ  TECNOCAMPUS  MATARÓ-MARESME,  amb  NIF

G62034111  i  domicili  a  l’Aiinguda  d’Ernest  Lluch,  32  -  TCM1  08302  Mataró  (Barcelona),

delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat; informa: 

Fcnalctat:  Les  dades  personals  facilitades  es  tractaran  per  a  la  realització  de  les  actiitats

objecte de la present coniocatòria de premis en els termes que es determini. 

Legctmacci: La  base  que  legitma  el  tractament  de  les  dades  de  caràcter  personal  és  el

consentment que atorga l’interessat per mitjà  del  present document,  en iirtut  de l’artcle

6.1.a) del RGPD. 

Conservacci: Les dades no es conseriaran més temps del necessari per a les quals han estat

demanades, excepte que hi hagi una obligació legal. Destnataris: Les dades podran ser cedides

a terceres enttats que estguin directament relacionades amb la inalitat del tractament. No se

cediran les  dades a uns  altres  tercers,  excepte per  obligació  legal  o  amb el  consentment

exprés de l'interessat. 

Drets: el partcipant podrà exercir els seus drets d'accés, recticació i supressió (Dret a l'oblit),

limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, eniiant una carta, acompanyada

d’una  fotocòpia  del  DNI  del  ttular  de  les  dades,  adreçada  a  la  Secretaria  General  de  la

Fundació  Tecnocampus  Mataró-Maresme  (Aiinguda  d’Ernest  Lluch,  32.  08302  Mataró)  o

correu  electrònic  a  l’adreça  electrònica;  rgpd@tecnocampus.cat,  així  com  presentar  una

reclamació daiant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME informa que compleix amb tots els requisits

establerts  per  la  normatia  de  protecció  de  dades  i  amb  totes  les  mesures  tècniques  i

organitzaties necessàries per garantr la seguretat de les dades de caràcter personal.

12.- Proicetat Intel·lectual 

Els partcipants que resultn inalistes autoritzen gratuïtament a la Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme a editar i publicar els seus treballs, en aquest sentt, Tecnocampus disposa
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d’un dret d’ús d’aquest contngut per a actiitats acadèmiques, docents i de recerca sobre
l’obra. 

13. Dcsiosccci ínal

Les  persones  partcipants  o  bé  el  seu  representant  legal,  en  cas  de  menors  d’edat,  són
responsables de la ieracitat de les dades.

La  presentació  de  la  sol·licitud  de  partcipació  en  el  concurs  implica  la  conformitat  del
partcipant amb el contngut íntegre d’aquestes bases.

Qualseiol  eientualitat  no  especiicada  a  les  presents bases  serà  resolta  per  la  Direcció

General de TecnoCampus.

A Mataró, noiembre de 2022
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