
 

 
 
 
 

SOSTENIBILITAT  I   INNOVACIÓ : 
Premi a estudiants i emprenedors de l’àmbit 

agroalimentari 

77aa..  eeddiicciióó  

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 

Generalitat de Catalunya, BBVA i l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Manlleu convoquen la setena edició del premi: “Sostenibilitat i innovació: premi a 

estudiants de l’àmbit agroalimentari”. En aquesta setena edició s’incorpora una 

nova categoria específica per a emprenedors, així doncs, la nova nomenclatura dels 

premis és: “Sostenibilitat i innovació: premi a estudiants i emprenedors de 

l’àmbit agroalimentari” 

 

A continuació s’exposen les bases que regiran l’atorgament dels premis de la 

categoria “estudiants”. Pel què fa a la categoria d’emprenedors, les bases es 

faran públiques en unes setmanes.  

 

Bases dels premis per la categoria “estudiants” 

 

OBJECTIUS  

- Incentivar els joves estudiants de formació agrària i agroalimentària a treballar 

projectes amb processos d’innovació i sostenibilitat en el sector.  

- Fomentar el desenvolupament i la innovació de les empreses agràries i 

agroalimentàries. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Els premis tindran com a àmbit d’aplicació el territori català. Hi podran participar els 

alumnes de: 

 

- les 14 escoles agràries que depenen del DAAM. 

- els IES que depenen del Departament d’Ensenyament que estan cursant alguna 

de les branques que es detallen al següent apartat.  

- les escoles familiars agràries: Quintanes i Camp Joliu. 

 

 



 

A QUI VA ADREÇAT 

Joves estudiants d’últim curs dels cicles formatius agraris i agroalimentaris de grau 

mitjà i grau superior cursats a Catalunya dels cicles següents:  

 

- Producció agropecuària 

- Producció agroecològica 

- Treballs forestals i conservació del medi natural 

- Jardineria 

- Gestió i organització d’empreses agropecuàries 

- Gestió forestal i del medi natural 

- Indústria alimentària 

- Escorxador i carnisseria – xarcuteria 

- Olis d’oliva i vins 

- Forneria, pastisseria i confiteria 

- Vitivinicultura 

 

CATEGORIES 

Poden optar als premis estudiants tant de grau mitjà com de grau superior, que 

presentin treballs que hagin superat el crèdit de síntesi realitzat al final del cicle.  

 

Els treballs han d’estar emmarcats dins la sostenibilitat i innovació empresarial en 

l’àmbit agrari, ramader, alimentari, paisatgístic o forestal. 

 

 

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Tot es presentarà en format digital, en un únic CD, que haurà d’anar etiquetat amb 

el nom de l’alumne/a i el títol del treball. El CD contindrà la fitxa resum del 

treball/projecte i el treball/projecte complert, en format word o pdf:  

 

1. Fitxa resum del treball/projecte (veure l’annex I).   

- Dades de l’alumne/a: nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon, correu electrònic, 

títol del treball, nom del centre escolar i del cicle formatiu que ha cursat.  

- Objectius.  

- Desenvolupament del projecte.  

- Conclusions.  

 

2. Treball/projecte.  

 

JURAT 

El jurat està format per representants de diferents entitats:  

 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

- Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.  

- BBVA. 

- Consell de la Pagesia de Manlleu.  

- ACC1Ó CIDEM/COPCA, Generalitat de Catalunya. 



 

 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ 

Des de l’organització es farà una preselecció dels treballs presentats seguint els 

criteris generals i de presentació descrits a la taula següent:  

 

Criteris generals Criteri concret de valoració 
Puntuació 
màxima 

Presentació formal 

Presentació  1 

Índex i ordenació 1 

Desenvolupament i estructura  1 

Ús de la llengua 1 

Bases de la convocatòria 

Resum del projecte 1 

Objectius  1 

Conclusions 1 

Estudi econòmic 1 

Relació amb la 
sostenibilitat 

Temes de sostenibilitat 1 

Relació amb la innovació Temes d’innovació  1 

PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 10 

 
 
 
El jurat valorarà els treballs pre-seleccionats seguint els criteris qualitatius descrits a 

la taula següent:   

 

Criteris 
qualitatius 

Descripció 
Puntuació 
màxima  

Possibilitat 
d’aplicació real 

Viabilitat tècnica, pràctica i econòmica. Objectius 
ambiciosos, coherents, realistes i assolibles. 

5 punts 

Conclusions 
Capacitat d'extreure resultats, conclusions 
coherents segons el desenvolupament del treball. 

5 punts 

Innovació  
Aplicació de noves idees encaminades a una 
millora de l’empresa o del sector. 

5 punts 

Sostenibilitat 
Respecte pel medi ambient, equilibri amb l’entorn 
i els seus recursos.  

5 punts 

 
 
 
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ 

El termini per a la presentació dels projectes serà el 17 d’octubre de 2014. El CD 

s’ha de presentar o enviar per correu certificat a l’adreça següent:  

 

Oficina de Promoció Econòmica (OPE)  

Carrer Enric Delaris, 7  

08560- Manlleu  



 

 

 

 

CALENDARI 

Juny de 2014  Inici de la setena convocatòria.  

17 d’octubre de 2014  Fi del període per presentar els treballs. 

Gener de 2015  Lliurament de premis. 

 

PREMIS 

D’entre tots els treballs rebuts, siguin de cicle mitjà o superior, se’n premiaran tres. 

Els imports dels premis seran els següents:  

 

- 1r premi:  600,00 Euros.  

- 2n premi: 400,00 Euros.  

- 3r premi:  200,00 Euros.  

 

A l’escola del guanyador/a de cada categoria s’entregarà un diploma. 

 

A tots els premiats se’ls ingressarà l’import del premi en un compte corrent del 

BBVA a nom seu.  

 

Totes les persones guanyadores hauran de presentar el seu treball en públic durant 

l’acte de lliurament dels premis. La presentació només ha de constar de 3 

diapositives on s’exposin els objectius, el desenvolupament del projecte i les 

conclusions.  

 

Tots els treballs guanyadors es podran publicar en format digital en diferents mitjans 

electrònics relacionats amb el sector agrari i agroalimentari.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANNEX I “Sostenibilitat i innovació: Premi a estudiants i emprenedors 

de l’àmbit agroalimentari” setena edició  

 



 

RESUM DEL TREBALL. Categoria “estudiants” 

Nom i cognoms:  

NIF: 

Adreça i municipi: 

Telèfon i correu electrònic:  

Nom del treball:  

Centre i cicle de formació:  

BREU RESUM DELS OBJECTIUS 

 

 

 

 

 

BREU RESUM DEL PROJECTE 

 

 

 

 

 

 

BREU RESUM DE LES CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


