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2a Edició [2018-19]

El guanyador de la 2a edició del premi Caixa
d’enginyers- EPS va ser en ,Cedric Ortiz Pena
que va cursar la doble titulació del Grau en
Enginyeria Mecànica i el Grau en Energy and
Environmental Engineering [ 

/sites/Eps/ca/estudis/dobles-titulacions-de-grau-i-master/doble-grau-en-enginyeria-mecanica-i-energy-and-environmental-engineering-novia-uas-finlandia/
 a la universitat de Novia a Finlàndia.]

Títol TFG: Optimization of a diesel engine to operate on fuel gas

Tutor: Kaj Rintanen

1a Edició [2017-18]

Pol Llagostera Blasco, antic alumne del Màster en
Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica
Superior va guanyar el Premi al millor Treball Final
de Grau/Treball Final de Màster realitzat en l’àmbit
de la mobilitat internacional que, per primer cop,
convocaven La Caixa d’Enginyers i l'Escola
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL).

Treball: Modelling the factorization of the
amalgamation and cartesian graph product into
a computer program

Premi Caixa d'Enginyers 2018-19: Cedric Ortiz Pena
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Premi Caixa d'Enginyers, cjurs 2016-17: Pol Llagostera Blasco
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Premi CAIXA ENGINYERS. Bases de la convocatòria, premis,
pantilles, ...

Bases de la convocatoria

B a s e s  d e  l a  c o n v o c a t ò r i a  [  
/sites/Eps/ca/info_sobre/concursos_premis/.content/docs-premis/sggenericcontent-0040.xml ]

Què has de fer per presentar-te al premi

Els estudiants que vulguin optar al premi han de fer arribar la documentació requerida a continuació enviant un
correu electrònic a   posant a l’assumpte eps.internacional@udl.cat [ mailto:eps.internacional@udl.cat ] Premi

:Caixa Enginyers

Una còpia digital del treball en format PDF mitjançant qualsevol de les plataformes d’emmagatzematge al
núvol existents (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, Icloud Drive, ...) per enviar-lo mitjançant un enllaç
de descàrrega.
Un resum del projecte d’acord amb el model publicat a la web de l’EPS, a l’apartat de Diposit/lectura del

 (T F G / T F M
http://www.eps.udl.cat/ca/tramits-secretaria/treballs-de-final-de-grau-master/diposit-lectura-tfg-tfm/ [ 

)./sites/Eps/ca/tramits-secretaria/treballs-de-final-de-grau-master/diposit-lectura-tfg-tfm/ ]

Premis

S'estableix un premi dotat amb 1.000 €.

Plantilla

Plantilla resum   [dot] [ /sites/Eps/docs/info_sobre/concursosipremis/Plantilla-premis.dot ]  [pdf] [ 
/export/sites/Eps/docs/info_sobre/concursosipremis/Plantilla-premis.pdf ]
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