BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PREMI AL MILLOR TREBALL
FINAL DE MÀSTER SOBRE EL MUSEU D’ART DE GIRONA

1. Els Amics del Museu d’Art de Girona, en compliment del seu objectiu
fundacional de fomentar i donar a conèixer el Museu, així com de
promoure’n el creixement mitjançant tota mena d’activitats, convoquen la
primera edició dels Premis a Treballs Finals de Màster sobre el propi
Md’A.
2. Hi podran optar tots aquells Treballs Finals de Màster que tractin alguna
qüestió vinculada amb el Md’A: la seva història, els seus fons, propostes
de millora en la gestió, la difusió o qualsevol altre aspecte del
funcionament del centre,… També tots aquells que, no tractant exclusiva
i únicament del Museu, toquin alguna qüestió que s’hi pugui relacionar
estretament o que sigui d’interès per al mateix.
3. S’hi podran presentar tots aquells Treballs Finals de Màster que s’hagin
defensat i aprovat entre l’1 de juny de 2012 i el 15 d’octubre de 2013.
4. El termini de presentació de Treballs serà el 25 d’octubre de 2013.
Caldrà presentar la següent documentació:
a. Una còpia en format .pdf del Treball Final de Màster que opta al
premi
b. CV del candidat/a
c. Informe del tutor/a del treball en què hi consti la nota obtinguda
per aquest en el corresponent tribunal d’avaluació, així com un
resum de les principals aportacions del treball (màxim un foli)
La documentació s’haurà de presentar personalment al local dels AMd’A (C/
Ciutadans, 18, Girona). El treball i el CV es poden presentar en format
digital; l’informe ha de ser en paper, signat pel tutor/a i entregat en un sobre
tancat.

5. Els treballs seran avaluats per una comissió nomenada per a aquest fi
per la Junta dels AMd’A i que es donarà a conèixer en el seu moment; hi
participaran, com a mínim, un representant dels AMd’A, un representant
del Md’A, i un representant de la UdG. El resultat de la convocatòria es
donarà a conèixer en el termini màxim d’un mes des de la data de
tancament de la mateixa.
6. Es podran concedir un màxim de dos premis de 750 € cadascun; la
convocatòria també podrà quedar deserta.
7. El guanyador o guanyadors del Premi es comprometen a fer-ne una
presentació pública en un format que s’acordarà amb els AMd’A; així
mateix, també es comprometen a cedir-ne una còpia al Museu d’Art.
Qualsevol activitat o acció que es pogués derivar del treball haurà de
comptar amb el coneixement de l’autor/a, i si s’escau, amb la seva
col·laboració o participació.
Qualsevol dubte o consulta sobre aquestes bases es pot fer arribar a la següent
adreça: info@amicsmda.org, o telèfon: 972 22 47 66

