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1. SOBRE LCI BARCELONA 
 
LCI Barcelona és el campus de la xarxa LCI Education a Barcelona amb seu central al Canadà que 
compta amb 23 campus en 5 continents. 
 
Es tracta del primer campus de LCI Education a Europa, amb el qual s’aspira a comptar amb la 
presència de nombrosos estudiants internacionals i la incorporació de talent avantguardista de 
professionals d’arreu del món, coneixedors d’un entorn local i global. 
 
L’oferta formativa de LCI Barcelona és molt àmplia i inclou Graus en Disseny de Moda, Comunicació 
de Moda (aquests dos de la mà de Felicidad Duce, escola especialitzada en l’ensenyament de Moda 
des de fa més de 90 anys), Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors, Animació, Disseny de Videojocs i 
Fotografia; CFGS; Màsters i Postgraus i Formació Contínua. 
 
La nostra metodologia formativa està basada en l’experiència i la pràctica professional. Oferim una 
plataforma de formació dinàmica i constantment actualitzada, estretament connectada amb el 
context social, cultural i econòmic per integrar i transmetre a l’estudiant l’evolució de les tècniques i 
les necessitats de les persones, empreses i institucions. 
 
LCI Barcelona té com a objectiu principal oferir la millor qualitat d’ensenyament per al correcte 
desenvolupament personal de l’estudiant. Innovem i creixem cada dia al servei de l’apoderament 
efectiu de cada un dels nostres alumnes. 
 
Estudiar a LCI Barcelona ofereix oportunitats úniques i excepcionals de mobilitat internacional. En 
primer terme, a través del programa ERASMUS+ d’intercanvi amb les universitats europees i, en segon 
terme a través del programa d’Estudis de Mobilitat Internacional de la xarxa LCI Education, que posa 
a disposició dels seus estudiants els diferents campus distribuïts en cinc continents, a més de la 
possibilitat de dur a terme pràctiques en empreses d’aquests països. LCI Education treballa perquè 
l’estudiant pugui formar-se amb una perspectiva i oportunitats globals, obrint-li la porta al món. 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL PREMI 

L’escola prepara a professionals capaços d’aportar solucions als reptes que planteja la 
societat i el desenvolupament tecnològic sempre des d’una visió sostenible. 
 
Amb l’objectiu de dotar de valor als estudis i professions vinculades al disseny, les arts 
visuals, la innovació i la creativitat, promoure aquestes vocacions i aflorar el talent creatiu 
dels estudiants, LCI Barcelona posa en marxa la 6a edició del ‘Premi LCI Barcelona al Millor 
Treball Final de Batxillerat’. 
 

3. PARTICIPANTS 

En el premi poden participar estudiants de centres públics, privats i concertats de Catalunya 
que ofereixin Batxillerat. I concretament l’alumnat que realitzi un Treball de Recerca vinculat 
a les àrees de formació de LCI Barcelona.   
 

4. TEMÀTIQUES D’INTERÈS 

Les temàtiques d’interès de LCI Barcelona són totes aquelles vinculades a les següents àrees: 

- Disseny de Moda 
- Disseny Gràfic 
- Disseny de Producte Industrial o de Serveis 
- Disseny d'Interiors 
- Animació i Videojocs 
- Fotografia 
- Innovació i creativitat 

 
 

5. DOTACIÓ DEL PREMI 
 

5.1 Premi per a l’alumne/a 

L’alumne/a guanyador/a i els/les dos finalistes seran dotats amb diferents premis amb un 
valor total de 3.000€. Per al primer premi es podrà escollir entre un ordinador iMAC de 27 
polsades (2.100€) i un iPad Air (650€) o destinar els diners al desenvolupament del projecte  
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o una causa social. El segon i tercer premis consistiran en una càmera Polaroid (125€ 
cadascuna). 
 

5.2 Premi pel centre educatiu 

El centre educatiu al qual pertanyi l’alumne/a guanyador/a serà premiat amb un lot de llibres, 
valorat en 200 euros, de l’Editorial Gustavo Gili. El centre educatiu decidirà els materials que 
conformaran el lot.  

 

6. AVALUACIÓ DELS TREBALLS 
 

6.1 Jurat 

El jurat de la 6a edició del “Premi LCI Barcelona al Millor Treball Final de Batxillerat” estarà 
constituït per 7 representants de LCI Barcelona, Escola de Disseny i Arts Visuals: 

- Ruben Monmany, Director Acadèmic 
- Ernest Perera, Cap de l'Àrea de Disseny de Producte 
- Estel Vilaseca, Cap de l'Àrea de Disseny de Moda 
- Pedro Coelho, Cap de l'Àrea de Disseny d'Interiors 
- Anna Pallerols, Cap de l'Àrea de Disseny Gràfic 
- Salvatore Elefante, Cap de l'Àrea de Fotografia 
- David Carretero, Cap de l'Àrea d'Animació i Videojocs 

 

6.2 Criteris d’avaluació  

El jurat avaluarà els treballs d’acord amb els següents criteris: 

- Aspectes formals: estructura de la recerca, correcció lingüística i estilística i 
referències bibliogràfiques.  

- Rellevància del tema escollit: original, creatiu i útil (contribució en l’àmbit del disseny 
i la innovació quotidiana i social). 

- Plantejament del problema i objectius de la recerca 
- Fonamentació teòrica 
- Sostenibilitat 

https://editorialgg.com/
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- Disseny de la recerca: mètode, mostra, metodologia, instruments i procediment.  
- Resultats i conclusions obtingudes: coherència, rigor i grau d’aprofundiment en els 

resultats obtinguts. 

 

7. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

El termini per presentar al certamen els treballs de recerca finalitza el 15 de juny de 2023 a 
les 24 hores. El lliurament es realitzarà a través del següent formulari en línia: 
https://bit.ly/3gxyVFJ 

 

8. ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS 

El jurat emetrà la seva resolució durant el mes de setembre i el lliurament del premi tindrà 
lloc durant l’últim trimestre del 2023 (data per determinar). 

L’assistència a l’acte és obligatòria per part del guanyador/a i una persona representant del 
centre educatiu. 

 

9. DRETS I ACCEPTACIÓ 

El guanyador/a cedirà a LCI els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació que li confereix la Llei de Propietat Intel·lectual 1/1996 de 12 d’abril.  

La participació en el certamen implica l’acceptació de les bases per part de l’estudiant i del 
centre.  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3gxyVFJ
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10. DADES DE CONTACTE 

Per a qualsevol dubte o aclariment, adreceu-vos a la Secretaria Tècnica del premi: 

 Laura Díaz, Secretaria Tècnica del Premi 
 ldiaz@dep.net 

Tel.: +34 93 737 71 65 
 
 
Per a contactar amb l’organització del premi adreceu-vos a: 

Departament de Comunicació de LCI Barcelona  
comunicacion@lcibarcelona.com  
 
www.lcibarcelona.com 
C/ Balmes, 209 
Tel.: +34 93 237 27 40 

 

mailto:ldiaz@dep.net
mailto:comunicacion@lcibarcelona.com
http://www.lcibarcelona.com/
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