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Projectes d’impressió 3D 

Bases de la modalitat universitària 

 

1.- DEFINICIÓ I OBJECTIU 

La presentació de projectes d’impressió 3D és una activitat de transferència de coneixement 

en forma de competició que es durà a terme el dia 2 d’abril de 2022 dins la jornada 3D Day 

EEBE. 

 

Els participants presentaran els projectes als altres equips i una audiència d’estudiants 

d’institut. 

 

L’objectiu principal d’aquest acte és fomentar la comunicació entre grups que estan 

treballant en projectes d’impressió 3D i promoure la transferència d’idees, coneixements i 

tecnologia per tal d’enfortir la implantació de la impressió 3D com a eina en àmbits 

educatius. 

 

2.- PARTICIPACIÓ 

La presentació es durà a terme per equips d’entre 3 i 5 estudiants de qualsevol centre 

d'educació universitària (Grau, Màster, o Doctorat).  

 

Els membres de l’equip hauran d’estar matriculats durant el curs 2021/2022. 

Si el projecte ha estat realitzat per una classe sencera, serà l’equip inscrit el que presenti el 

treball fet. 

 

No podran participar aquells membres que no hagin presentat firmat el dia de la competició 

el document de drets d’imatge facilitat per l’organització. 

 

3.- INSCRIPCIONS 

Els equips han d’inscriure’s mitjançant un formulari online a: 

https://forms.gle/iGjkgSbRbNAJText9 

 

La inscripció haurà de fer-la un membre de l’equip. Haurà d’inscriure alhora tots els 

membres de l’equip utilitzant el mateix formulari. 

 

La data límit d’inscripció és el 20 de desembre de 2021, inclòs. 

 

https://forms.gle/iGjkgSbRbNAJText9
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4.- FORMAT DE LES PRESENTACIONS 

Cada projecte podrà ser presentat per tots els membres de l’equip durant 10 minuts, 

ajudant-se del material audiovisual que es desitgi (powerpoint, pòsters, etc.). La presentació 

haurà d’incloure: 

 Introducció que contextualitzi el projecte. 

 Eines i mètodes utilitzats. 

 Resultats obtinguts. 

 Reflexió a nivell de treball en equip. 

 Conclusions. 

 

5.- JURAT 

La composició del jurat es farà pública amb un mínim de quatre setmanes d'antelació a la 

data de la competició. 

 

L’organització del 3D Day EEBE pot sol·licitar que un membre de cada equip de la categoria 

universitària formi part del jurat de la categoria d’educació secundària. 

 

Les decisions del jurat són fermes i inapel·lables. 

 

6.- DUBTES I ACLARIMENTS 

Els dubtes i aclariments previs s’hauran de dirigir a l’organització del 3D Day EEBE al correu 

3dday.eebe@upc.edu, que les farà arribar als membres del jurat. 

 

Les consultes durant el dia de la competició s’hauran de formular directament al jurat. 

 

La versió oficial d’aquestes bases és l’edició en castellà, qualsevol discrepància derivada de 

la traducció s’haurà de resoldre tal com indica aquella versió. 
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