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Presentació de ponències
Bases

1.- DEFINICIÓ I OBJECTIU
La presentació de ponències orals i pòsters 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.
Les ponències exposades han de ser el fruit d’un projecte o treball d’investigació que s’estigui
duent a terme actualment o hagi finalitzat durant l’últim any.

2.- PARTICIPACIÓ
La presentació està oberta a estudiants de qualsevol centre d'educació universitària (Grau,
Màster, o Doctorat).
Els participants hauran d’estar matriculats durant el curs 2021/2022.
No hi podran participar aquells qui no hagin presentat firmat el dia de la competició el
document de drets d’imatge facilitat per l’organització.

3.- INSCRIPCIONS
Cal inscriure’s mitjançant un formulari online a: https://forms.gle/iGjkgSbRbNAJText9
La data límit d’inscripció és el 20 de desembre de 2021, inclòs.
Els participants hauran d’incloure al formulari la següent informació sobre la ponència:





El nom de l’autor o autors
L’afiliació acadèmica
Un resum (màx 300 paraules)
Una llista de paraules clau

El comitè científic del 3D Day EEBE valorarà les propostes presentades i comunicarà als
inscrits l’acceptació o no de les mateixes amb una antelació mínima de quatre setmanes
respecte la data del 3D Day EEBE.
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FORMAT DE LES PRESENTACIONS
Els ponents disposaran de 10 minuts per fer la seva presentació, i podran utilitzar qualsevol
material audiovisual (powerpoint, pòsters, etc.) que requereixin.
Les presentacions es poden fer en català, castellà o anglès.

JURAT
La composició del jurat es farà pública amb un mínim de quatre setmanes d'antelació a la
data de la competició.
Les decisions del jurat són fermes i inapel·lables.

PREMIS
S’atorgarà un premi a la millor ponència, que es farà públic més endavant; en cap cas
podrà tractar-se d’un premi en metàl·lic. L’organització es reserva el dret d’atorgar
premis al segon (i successius) classificat en funció de la disponibilitat.
Els resums de les comunicacions presentades es publicaran en un llibre de resums amb
ISBN propi, i les millors ponències inèdites seran proposades per a ser incloses en una
revista indexada en el JCR.

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.

