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Amb l’objectiu de reconèixer el rigor dels/de les nostres alumnes
durant el seu recorregut acadèmic i premiar l’excel·lència al millor
expedient acadèmic, així com els millors Treballs Fi de Grau de cada
promoció, Elisava convoca la decima edició dels Premis ei!
Els Premis ei! pretenen estimular la creativitat dels/de les joves
dissenyadors/es i la seva trajectòria acadèmica i dedicació, alhora
que fomenten la difusió del seu talent i competitivitat al conjunt
de la societat, especialment als sectors vinculats amb el disseny,
l’enginyeria i la indústria.
Opten a aquesta edició dels Premis ei! tots aquells/es estudiants
graduats/des al curs 2020–2021.

1. CATEGORIES I PREMIS
La 10a edició dels Premis ei! contempla aquests apartats:

Premi ei! al millor expedient acadèmic
S’atorgarà un únic premi a la millor trajectòria curricular (quatre anys
de carrera) entre tots els/les alumnes graduats/des en l’any en curs.
El premiat/da obtindrà la inscripció gratuïta a un Màster, a escollir
entre tota l’oferta educativa d’Elisava.

Premi ei! al millor Treball Fi de Grau (TFG)
Els/les guanyadors/es seran escollits/des pel jurat oficial partint de
tots els treballs seleccionats pel Director Acadèmic, els/les Caps
d’Estudis dels estudis de Disseny i Enginyeria i els/les respectius/ves
caps d’àrea de projecte de cada un dels estudis.
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Es designaran les següents categories de premis:
+
+
+
+
+

Millor Treball Fi de Grau en l’àmbit de Societat
Millor Treball Fi de Grau en l’àmbit d’Humà
Millor Treball Fi de Grau en l’àmbit de Tecnologia
Millor Treball Fi de Grau en l’àmbit de Matèria
Millor Treball Fi de Grau en l’àmbit de Informació

Cada estudiant premiat/da obtindrà la inscripció gratuïta
a un Postgrau, a escollir entre tota l’oferta educativa d’Elisava.

Guardó ei! del Públic*
Atorgat al projecte més votat a les xarxes socials.
*Advertència: La participació en aquest guardó suposa acceptar que
es comparteixin imatges dels treballs nominats en les xarxes socials.
S’entendrà que concediu el vostre permís perquè així sigui, a no ser
que especifiqueu el contrari abans de la data límit de lliurament de
materials a l’adreça electrònica premis@elisava.net.

2. CRITERIS DE SELECCIÓ
I VALORACIÓ
Premi ei! al millor expedient acadèmic
En la categoria de Premi ei! a la millor trajectòria curricular es valorarà
l’excel·lència de l’/la estudiant en el conjunt del seu recorregut, així
com l’esforç i la seva orientació acadèmica. El guanyador/a serà
l’/la estudiant amb millor expedient acadèmic: la millor nota mitjana
de tota la promoció.
En cas de coincidència entre diverses candidatures, resultarà
premiat/da qui hagi obtingut la millor qualificació en el Treball
Fi de Grau.
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Premi ei! al millor Treball Fi de Grau (TFG)
Criteris generals
+ Procés projectual: grau de maduresa de conceptualització,
metodologia i desenvolupament; qualitat de la formalització.
Keywords: research through design methodologies, future research
methodologies, scientific research methodologies applied to
design; creative skills and processes, ethics.
+ Grau d’innovació: innovació disruptiva o innovació
en la viabilitat industrial.
Criteris específics
Independentment de la menció de GDIS (producte, gràfic, interior,
interacció), GEDI (producte, gestió, desenvolupament) o PES,
els criteris per àrea de coneixement seran:
+ Disseny/Enginyeria i Humà
Grau en la millora del benestar de la qualitat de la vida humana.
Keywords: user interaction and user experience, wearables,
on-the-body methodologies, biomechanics, senses and emotional
design, holistic design, wellness.
+ Disseny/Enginyeria i Informació
Grau de reflexió, experimentació i generació de significat
en les formes de comunicar.
Keywords: information, identity, language, semiotics,
aesthetics, media, data visualization.
+ Disseny/Enginyeria i Materials
Grau d’impacte a escala mediambiental o cultural mitjançant
els materials ó els sistemes constructius.
Keywords: Materials as substance, product, form,
energy, sustainability.
+ Disseny/Enginyeria i Tecnologia
Grau d’integració de la tecnologia de forma significativa –
designing with extended intelligence.
Keywords: digitization, 4.0 industry, sensorization,
simulation, augmented and virtual reality.
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+ Disseny/Enginyeria i Societat
Grau d’innovació sistèmica social o crítica cultural.
Keywords: context, built environment, infrastructure, systems,
co-creation, social empowerment, anthropology, visual & material
culture and cultural values.

3. JURAT
El jurat dels Premis ei! valorarà les propostes presentades i emetrà
una acta argumentada per a designar els projectes guanyadors.
El jurat pot declarar deserta alguna de les categories, si així ho estima
oportú, i/o afegir alguna categoria en el cas que ho consideri necessari.
El jurat de l’edició d’enguany està integrat pel Director General
d’Elisava i els/les següents professionals reconeguts/des pel
seu prestigi en les àrees del disseny valorades:
+ Amaia Celaya – Directora del Master’s Degree in Design
for Resilience (arquitecta)
+ Enric Puig Punyet – Director de l’Arts Santa Mónica
+ Mireia Escobar – Directora del Disseny Hub Barcelona
+ Xavier Martínez – Co-Founder i CEO de BCN3D Technologies
+ Javier Peña – Director General d’Elisava

4. PROCÉS DE SELECCIÓ
De tots els Treballs de Fi de Grau presentats al curs 2020–2021 se
seleccionaran un total de 20 projectes repartits en les següents àrees:
Tecnologia / Societat / Humà / Matèria / Informació
Els/les autors/es dels treballs seleccionats rebran un correu electrònic
entre el 28 de juny notificant-los la seva nominació.
Divendres 2 de juliol els/les nominats/des podran defensar
el seu TFG davant del Jurat dels Premis ei!
De tots els projectes finalistes se seleccionarà
un únic premi per categoria.
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5. LLIURAMENT DE PREMIS
Els Premis ei! es lliuraran durant l’Acte de Graduació, esdeveniment al
qual estan convocats tots aquells/es alumnes Graduats/des
i les seves famílies. Enguany tindrà lloc el divendres 15 d’octubre de
2021 al Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal 661-671,
Barcelona).
* Si no es pogués realitzar l’Acte de Graduació causa de la COVID-19,
es comunicarà als/les guanyadors/es via correu electrònic i xarxes
socials d’Elisava.

6. COMUNICACIÓ
I PARTICIPACIÓ
Els projectes seleccionats que participin en els Premis ei!
seran promocionats i difosos pel departament de Màrqueting
i Comunicació d’Elisava.
Els projectes seran exposats en aquells espais corporatius
o altres entitats que l’organització dels premis estimi oportuns.
Elisava preveu la difusió i comunicació dels projectes finalistes
i els projectes premiats a través dels mitjans propis de l’Escola,
així com els de comunicació online i offline (webs, blocs, revistes
i publicacions, newsletters, cartells, espais publicitaris, etc.).
La propietat intel·lectual dels projectes guardonats serà íntegra
i exclusiva d’Elisava, no així l’autoria, que és de l’/la alumne/a i,
quan correspongui, del/la tutor/a del projecte.
Tots els projectes seran difosos amb l’esment de la seva autoria.
La participació en els Premis ei! suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Barcelona, juny del 2021.
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