
 

 
 

 

 

 

PREMI CÀTEDRA UB – DANONE  

amb la NUTRICIÓ i les CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ 

 

 

 

La UB, en col·laboració amb DANONE, convoca la quarta edició del Premi Càtedra UB-DANONE per als 

millors Treballs de Fi de Grau dels Graus de Nutrició Humana i Dietètica i, de Ciència i Tecnologia dels 

Aliments de la UB.  

 

El Premi, resultat del conveni entre la Universitat de Barcelona i l’empresa DANONE per desenvolupar activitats 

de formació i de promoció sobre alimentació i salut en el marc de la Càtedra UB-DANONE, signat el 29 de maig 

de 2015, es regeix per les bases següents:  

 

Participants 

 

Poden participar en el Premi els alumnes de Grau de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels 

Aliments de la Universitat de Barcelona que hagin presentat el seu Treball de Fi de grau durant el curs 

acadèmic 2017-2018. 

 

És condició indispensable que aquests alumnes hagin estat matriculats durant el curs 2017-2018.  

 

Presentació de treballs 

 

Cada treball es presentarà en format d’article en pdf, seguint l’adequació específica de les Normes de 

publicació publicades al web del premi (http://www.ub.edu/campusalimentacio). Poden ser articles 

experimentals, de revisió, projectes d’innovació o emprenedoria o dissenys de projectes de recerca, de 

qualsevol àmbit de la Nutrició o de la Ciència dels Aliments. 

Es poden presentar per email  a premiub-danone@ub.edu o per correu postal, del 13 de setembre al 5 de 

octubre de 2018, a l’adreça següent: 

 

Premi CÀTEDRA UB-DANONE 

A l’atenció de: Susana Herráiz 

Universitat de Barcelona 

Campus de l’Alimentació de Torribera  

Edifici Verdaguer 

Avda. Prat de la Riba, 171  

08921 Santa Coloma de Gramenet 

 

Jurat 

 

El jurat del Premi Càtedra UB-DANONE el formen: 

 

 Un/a representant del Campus de l’Alimentació de Torribera. 

 Un/a representants designat per DANONE. 

 Un/a representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya. 

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
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 Un/a representant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 Una representació de societats científiques relacionades amb l’alimentació. 

 Un/a secretari/ària nomenat/ada per la Universitat de Barcelona, amb veu i sense vot. 

 

Procés de selecció 

 

El procés de selecció del treball guanyador consta de tres etapes. 

 

En la primera, un equip tècnic constituït per diversos especialistes i nomenat pel director/a de la Càtedra UB-

DANONE selecciona fins a un màxim de tres treballs finalistes de cada grau Els autors d’aquests treballs 

rebran una notificació durant la segona quinzena del mes d’octubre i els seus noms es publicaran al web de la 

Universitat de Barcelona. 

 

En la segona etapa, el jurat decideix els treballs premiats. Per això, els treballs finalistes es presenten 

públicament en una sessió, la data de la qual serà anunciada oportunament. En aquesta sessió, cada autor 

disposa de quinze minuts per presentar el treball, i el jurat té cinc minuts per formular preguntes. 

 

El jurat fa pública la seva decisió el mateix dia de la presentació. La resolució es notifica als guanyadors i als 

tutors i es fa pública al web institucional de la UB; al web del campus de l’Alimentació de Torribera 

www.ub.edu/campusalimentacio. 

 

En la tercera etapa, es farà un acte de lliurament dels premis coincidint amb un acte institucional que es 

concretarà en el moment convenient. 

 

Premis 

  

Premi CÀTEDRA UB-DANONE al millor Treball de Fi de Grau del Grau de Nutrició Humana i Dietètica. 

Consisteix en 1.500€ per a l’alumne autor del treball, i 500 € per al professor tutor.  

 

Premi CÀTEDRA UB-DANONE al millor Treball de Fi de Grau del Grau de Ciència i Tecnologia dels 

Aliments. Consisteix en 1.500€ bruts per a l’alumne autor del treball, i 500 € bruts per al professor tutor.  

 

Els treballs premiats, prèvia autorització de la persona interessada, es publiquen al Dipòsit Digital de la 

Universitat de Barcelona, en què consta que els autors mantenen la titularitat dels drets de propietat 

intel·lectual. 

 

Igualment, els treballs presentats es publicaran al web del campus de l’Alimentació de Torribera amb la 

conformitat dels responsables acadèmics. 

 

 

Amb el patrocini i la col·laboració de: 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 
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