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1. OBXECTO. 

Entre os obxectivos e actividades da Fundación Enxeñería Agronómica para o 

Desenvolvemento de Galicia están os seguintes: 

O fin principal da fundación é o de acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible promovidos 

pola FAO, a través da promoción da investigación, desenvolvemento, innovación e divulgación 

(I+D+i+d), e na procura do obxectivo sinalado, farase especial fincapé, de xeito máis concreto, no 

cambio de rumbo cara un mundo resiliente e sostible, dirixido a afrontar os desafíos existentes: a 

pobreza, a fame, a malnutrición, o abandono rural e o cambio climático. As actuacións 

encamiñadas a obtención deste fin orientaranse á contorna próxima para o desenvolvemento da 

sociedade e a economía galega coa promoción das accións inherentes á enxeñería agronómica, 

incluíndo os aspectos da defensa do medio natural, a promoción da calidade de vida dos cidadáns 

e sustentabilidade no eido da produción agropecuaria, os sistemas alimentarios e a conservación 

dos ecosistemas, a paisaxe e os recursos tanto do mar como da terra. Para acadar os fins 

abordaranse liñas de traballo nestes eidos, perseguindo a excelencia profesional e académica. 

Dentro das actividades fundacionais está a promoción dos profesionais do sector agrícola 

sempre en relación coas súas capacidades relativas á consecución da finalidade de 

promoción sostible das actuacións no eido da produción agropecuaria, os sistemas 

alimentarios e a conservación dos ecosistemas, a paisaxe e os recursos, mediante bolsas e  

premios. 

Con esta finalidade e a de promover o perfeccionamento profesional dos alumnos da 

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo que están cursando o Máster de 

Enxeñería Agronómica, decídese convocar 3 bolsas de tutela e asesoramento para 

elaboración dos Traballos Fin de Máster (TFM) na modalidade definida na normativa 

vixente de TFM da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría como "Modalidade 2: 

Proxectos de Enxeñaría” que aporten valores de creatividade e aplicabilidade, con arranxo 

ás bases desta convocatoria. 
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2. CONDICIÓNS QUE DEBEN CUMPRIR OS CANDIDATOS. 

Os candidatos deberán ser alumnos do Máster de Enxeñería Agronómica da Escola 

Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo (Universidade de Compostela) e actualmente 

matriculados  no curso académico 2022-2023, e que se comprometan a presentar  o seu 

traballo nalgunha das convocatorias da anualidade 2023. 

O solicitante deberá contar coa proposta do seu TFM presentada e coa decisión de 

“Aceptación” ratificada por parte da Comisión de Título na correspondente reunión, de 

acordo ó establecido no Art. 6 da Normativa de Traballos Fin de Máster (TFM) da titulación 

de Máster en Enxeñaría Agronómica vixente na actualidade. No caso de que o prazo de 

presentación da proposta de TFM sexa posterior o da convocatoria da bolsa, a concesión 

final da bolsa quedará condicionada á Aceptación da proposta nos termos antes descritos, 

sendo obrigatorio que o contido da proposta se corresponda de forma exacta á temática 

presentada na convocatoria. O non cumprimento de dita condición para aqueles TFM 

seleccionados para a bolsa, implicará de forma inmediata a perda da condición de bolseiro 

e todos os seus dereitos pasarán aos suplentes por rigoroso orde. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DA ACTIVIDADE. DOTACIÓN ORZAMENTARIA E IMPORTE DAS 

BOLSAS. 

A actividade consiste nun programa de Tutela, e Bolsas de seiscentos euros aos alumnos 

seleccionados  que vaian presentar o seu traballo  Fin de Máster de Enxeñería Agronómica 

na anualidade 2023. 

Ademáis da bolsa, os traballos fin de máster seleccionados terán formación, orientación e 

tutela por parte de persoal especializado durante todo o proceso de elaboración do 

traballo realizado polo alumno.  

A tutela e formación realizarase fundamentalmente por enxeñeiros agrónomos colexiados 

con carácter voluntario e terá unha duración de 25 horas lectivas para cada un dos 

bolseiros. 
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A dotación orzamentaria é de 1800 euros repartida en 3 bolsas de 600 euros cada unha.  

 

O pago realizarase unha vez presentado o traballo e avaliado polo tribunal da USC, 

debendo obter un resultado de apto nalgunha das convocatorias da anualidade 2023. 

 

4. TEMÁTICA PREFERENTE. 

Os traballos terán unha estrutura definida de acordo á lexislación vixente incluíndo os 

documentos: memoria, anexos á memoria, planos, prego de condicións, orzamento e 

estudo de seguridade e saúde. 

 

Primarase a selección de aquelas temáticas que poidan constituír un avance na 

consecución dos obxectivos estratéxicos para o interese e desenvolvemento de Galicia, 

ademais da súa orixinalidade e singularidade.  

 

Valorarase positivamente a utilización de solucións baseadas en principios como a 

innovación, o aforro enerxético, e a defensa do medio ambiente. 

 

Tamén se terá en conta que os traballos tutelados desde un punto de vista transversal e 

segundo a temática elixida poidan conter aspectos coma os Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible, a Ordenación do Territorio, Equipamentos e infraestruturas, a 

Evolución dos Usos do Chan e Estrutura da propiedade en Galicia, e todo aquelo que poida 

incidir, de forma positiva, sobre a agricultura, a gandería, as industrias agroalimentarias, a 

acuicultura, as industrias do mar, a paisaxe, e o medio ambiente en Galicia*. 

 
* Débese ter en conta que non se pretende establecer unha lista exhaustiva, primando os principios como o da innovación, a 

orixinalidade, ou aqueles estratéxicos para o interese e desenvolvemento de Galicia, etc. 
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5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

As persoas interesadas que cumpran os requisitos de dita convocatoria deberán presentar 

a seguinte documentación: 

- Solicitude de participación segundo o modelo adxunto. 

- Expediente académico. 

- A proposta do TFM aprobada pola comisión de título. No caso de que, por cuestións de 

calendario, a proposta non teña recibido a decisión de “Aceptada” pola Comisión de Título 

antes da convocatoria das bolsas, seralle requirida unha vez dita condición teña sido 

acadada, en todo caso de forma previa ó inicio da tutela. A non presentación de dito 

xustificante nos prazos indicados será causa de exclusión pasando a bolsa ao suplente 

seguinte por rigoroso orde. 

- Descrición do tema seleccionado para o seu traballo fin de carreira, na que explique 

cales son os seus elementos innovadores, diferenciadores e de interese, detallando 

as súas compoñentes nos eidos de desenvolvemento sostible, I+D+i, aforro 

enerxético, medio ambiente, paisaxe, etc. 

 

 

6. FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. 

A presentación das solicitudes farase mediante escrito de acordo ó modelo e documentación que 

se especifica no punto 5 deste documento. 

O lugar de presentación de documentos poderá ser un dos seguintes: na sede da Fundación 

Enxeñería agronómica para o desenvolvemento de Galicia, situada na Rúa Luis López Casanegra, 5 

baixo, 15006 A Coruña (email: fia@coiag.es), ou ben na Secretaría da Escola Politécnica Superior 

de Enxeñaría, situada no Campus Universitario de Lugo. 

O prazo de presentación dos Traballos finalizará ás 14:00 horas do martes 15 de febreiro de 2023. 

 

A todas as solicitudes daráselle rexistro de entrada, independentemente sexa cal sexa o lugar de 

presentación.  
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7. VALORACIÓN E SELECCIÓN DOS BOLSEIROS. 

 
7.1. Valoración. 

Expediente académico, de 0 a 5 puntos:  

Se establecen as seguintes referencias: 

- 1 punto para medias iguales o superiores 5 e inferiores a 6. 

- 2 puntos para medias iguales o superiores 6 e inferiores a 7. 

- 3 puntos para medias iguales o superiores 7 e inferiores a 8. 

- 4 puntos para medias iguales o superiores 8 e inferiores a 9. 

- 5 puntos para medias iguales o superiores a 9. 

Este primeiro apartado pretende valorar o esforzo xa realizado, e para homoxeneizar os 

resultados e non prexudicar en exceso aos alumnos con algunha materia pendente de 

cualificación consideráselle un valor de 5 para ditas materias, aos efectos de aplicación 

para o cálculo da media. 

 

O tribunal seleccionará de 0 a 10 puntos o interese da proposta en función da temática, 

os elementos innovadores, diferenciadores e de interese. 

 

 

7.2. Selección dos bolseiros. 

Seleccionarase un máximo de tres bolseiros e dous suplentes (por si houbese algunha 

renuncia, ou se incumprise a condición de ter a proposta do TFM aprobada pola comisión 

de título) en base a súa puntuación de maior a menor, debendo ter como mínimo 10 

puntos sobre 15, podendo quedar bolsas desertas cando non se cumpran os requisitos 

establecidos.  
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8. COMPOSICIÓN E FALLO DO TRIBUNAL. 

A Composición do tribunal estará formado por 6 persoas: 

- Presidirá o tribunal o presidente da Fundación Enxeñería Agronómica para o 

desenvolvemento de Galicia. 

- Un dos patróns da Fundación Enxeñería Agronómica para o desenvolvemento de 

Galicia.  

- Dúas persoas de recoñecido prestixio profesional seleccionadas pola Fundación 

Enxeñería Agronómica para o desenvolvemento de Galicia. 

- Dous profesores do Máster de Enxeñería Agronómica, elixidos pola Dirección do 

Centro. 

 

Tódolos integrantes do Xurado actuarán con voz e voto, e no caso de empate nas 

votacións, o Presidente do Tribunal terá voto de calidade. 

A súa constitución levarase a cabo na segunda quincena de febreiro de 2023. 

O Fallo realizarase unha vez finalizado o prazo de admisión de solicitudes e con 

posterioridade a constitución do xurado, establecéndose como data tope o 10 de marzo 

de 2023, e será inapelable e se comunicará mediante correo electrónico aos solicitantes 

no enderezo indicado na súa solicitude. 
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9. MODELO DE SOLICITUDE. 

D/Dª __________________________________________________, con D.N.I. 

________________________, alumno do MÁSTER EN ENXEÑERÍA AGRONÓMICA, 

matriculado no curso académico 2022-2023, na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría 

de Lugo (Universidade de Santiago de Compostela). 

SOLICITA: 

Participar no proceso de selección do programa de tutela e bolsas para os traballos Fin de 

Máster de Enxeñería Agronómica, aportando a seguinte documentación para que poida 

ser valorada miña proposta: 

 Expediente académico. 

 Descrición do tema seleccionado para o traballo fin de carreira, na que se explican 

cales son os seus elementos innovadores, diferenciadores e de interese. 

Inclúense os seguintes datos de contacto ós efectos de información e comunicación destes 

premios: 

Teléfono _________________ Enderezo de correo electrónico ______________________ 

 

 

 

 

En _________________________, a ______de _____________________de 2023 

Información sobre Protección de Datos de Carácter Persoal e privacidade. 
Responsable do Tratamento:   Fundación Enxeñería Agronómica para o desenvolvemento de Galicia G02908051 
Finalidade: Participación no programa de tutela e bolsas para os traballos Fin de Máster de Enxeñería Agronómica e 
prestación de servizos inherentes solicitados e resposta de consultas referentes a Protección de Datos de Carácter Persoal 
da FIA. Exercicio do seu dereitos ARCO . 
Lexitimación: Interese lexítimo do Responsable de Tratamento ou Consentimento do Interesado . 
Destinatarios: Os seus datos non serán cedidos en ningún caso sen o seu consentimento previo excepto obrigación legal 
(os necesarios para iso no seu caso). 
Prazo de conservación: ata que a súa consulta ou o exercicio dos seus dereitos háxase resolvido ou ata que Vostede exerza 
o seu dereito de Cancelación ou Supresión dos mesmos. 
Dereitos: Ten dereito de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación do tratamento, portabilidade de datos  e  
Dereito ao Esquecemento), que pode exercer dirixíndose de forma gratuíta achegando unha copia do seu DNI á dirección 
de correo seguinte: fia@coiag.es, e o dereito de Reclamación en www.agpd.es 
Tamén lle informamos que tanto a información como os arquivos adxuntos incluídos neste e-mail son CONFIDENCIAIS, 
sendo para uso exclusivo do destinatario arriba mencionado. Se Vostede le esta mensaxe  e non é o destinatario indicado, 
informámoslle que está totalmente  prohibida calquera utilización, divulgación, distribución e/o reprodución desta 
comunicación sen autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta mensaxe por erro, rogámoslle 
notifíquenolo inmediatamente por esta mesma vía e proceda á súa eliminación. Antes de imprimir este correo pense no 
Medio Ambiente. 


