
 
 

Bases del CASE STUDY 
 
El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la Mútua dels Enginyers, amb la col·laboració 
de l’ETSEIB, convoquen com activitat dins del Fòrum ETSEIB 2018, un case study per alumnes 
matriculats a 4rt de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i/o de Màster, sobre: 
 
 “Conducció autònoma” 
 
Premi: Un Ipad de 128 GB per a cada integrant de l’equip guanyador. 
Participació: Presentar, abans del  19 de febrer, un resum del projecte indicant els membres de 
l’equip a escola.etseib@upc.edu.  
 
Bases: 

1) El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la Mútua dels Enginyers, amb la 
col·laboració de l’ ETSEIB, organitzen un case study sobre “Conducció Autònoma” 

2) Poden participar tots els alumnes matriculats a 4rt de Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials i qualsevol dels Màsters impartits a l’ETSEIB. 

3) Els equips estaran formats per 3 o 4 integrants. 
4) Abans del dia 19 de febrer, s’haurà de presentar un resum del projecte a proposar, de 

màxim una pàgina, a l’adreça escola.etseib@upc.edu.  
5) Un jurat farà una preselecció dels treballs i decidirà quins poden optar al premi. El dia 

22 de febrer es comunicarà els equips seleccionats.  
6) Els equip seleccionats hauran de fer una presentació pública, amb suport digital i 

durada màxima de 20 minuts, durant els dies del FORUM 2018 (6-7 i 8 de Març). El 
projecte s’haurà de presentar al jurat també per escrit, amb un màxim de 10 fulls, i 
haurà d’estar documentat i basat en tecnologia actual o que s’estigui investigant. 

7) Un jurat format per representants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, la 
Mútua dels Enginyers i l’ ETSEIB decidirà l’equip guanyador, tot valorant que sigui un 
projecte original i innovador i es valorarà la claredat de la exposició. 

8) Premi d’un Ipad de 128 GB per a cada integrant de l’equip guanyador. 
9) Es farà difusió del treball guanyador mitjançant la revista “Fulls dels Enginyers”. 
10) Durant el FORUM 2018 es farà un acte públic d’entrega del premi, en el qual hauran 

d’estar presents tots els integrants de l’equip. 
11) Els participants hauran de fer-se socis escolars dels Enginyers Industrials de Catalunya, 

sense cap cost. 
 
Dates 

− Abans del dia 19 de febrer: Presentació resum projecte a escola.etseib@upc.edu. 
− Dia 22/02: el jurat seleccionarà els projectes més interessants. 
− Un dels 3 dies del Forum ETSEIB (6, o 7 o 8 de març): Presentacions dels projectes i 

entrega del premi a l’equip guanyador. 
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