
 
 
 

Premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV i 
Institut Català de les Dones als treballs  de fi de grau 

de recerca en dones i gènere  

 
CONVOCATÒRIA I BASES  DELS PREMIS 2019 
  
Primera.  Presentació 
 
A les Terres de l’Ebre en els darrers anys s’ha anat desplegant el campus de les Terres de 
l’Ebre de la URV amb els graus d’Administració i Direcció d’Empreses, Educació Infantil, 
Educació Primària i Infermeria. 
 
És per aquest motiu que l’Institut Català de les Dones a les Terres de l’Ebre ha impulsat la 
creació d’un premi adreçat a les recerques realitzades sobre la temàtica dones i gènere.  

 
Segona. Objecte de la convocatòria 
 
L’Institut Català de les Dones juntament amb el Campus de les Terres de l’Ebre de la URV 
convoquen per segona vegada aquest premi a les Terres de l’Ebre per a fomentar  la 
incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca, específicament en els 
treballs de fi de grau (TFG), acció que es preveu en el Pla d’Igualtat de la Universitat 
Rovira i Virgili. 
 
El premi va adreçat als treballs de recerca de fi de grau en matèria de dones i gènere del 
defensats el curs 2018-19 dels estudiants del campus de la URV a les Terres de l’Ebre. 
 
Tercera. Requisits 
 
Requisits dels sol·licitants: 
 
- Haver presentat un treball de recerca de fi de grau durant el curs acadèmic 2018-2019 en 
qualsevol dels graus de la URV a les Terres de l’Ebre, relacionat amb els estudis de 
gènere. Només s’admetrà una sol·licitud per TFG presentat, independentment del nombre 
d’estudiants que l’hagin realitzat. 
- Comprometre’s a realitzar una presentació del treball en un acte públic organitzat per la 
URV i l’ICD, en el cas que el treball resulti guanyador. 
 
Requisits dels treballs: 
 
- Ser un TFG original en matèria d’estudis de dones i gènere. Les temàtiques abordades 
poden tractar aspectes com: la desigualtat entre dones i homes en l’àmbit econòmic, 
social, polític o familiar, la identitat de gènere, la sexualitat, els rols de gènere, els 
estereotips, les noves masculinitats, el feminisme, les organitzacions de dones i/o 
feministes, o la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat (classe social, ètnia, 
identitat sexual, etc.), mainstreaming de gènere, governança i apoderament de les dones, i 
violència masclista entre d’altres. El treball pot tenir un caràcter teòric o empíric i utilitzar 
tant metodologies qualitatives com quantitatives. 
- Haver estat presentat i defensat entre els mesos de gener i setembre de l’any 2019 i 
haver estat qualificat per la universitat amb una nota igual o superior a 6. 
- La llengua emprada per elaborar el TFG pot ser català, castellà o anglès. No es valoraran 
els treballs que facin un ús sexista o androcèntric del llenguatge. 

 
Quarta. Presentació de treballs  



 
Per poder optar a la present convocatòria, les persones interessades hauran de presentar 
la documentació següent: 
 

- Imprès normalitzat de sol·licitud de participació en els premis. L’imprès de 
sol·licitud es pot trobar a la web del Campus Terres de l’Ebre 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/. 

- Dades personals de l’autor o autora, mitjançant l’imprès normalitzat de dades de 
l’autor/a que es pot trobar a la web del Campus Terres de l’Ebre 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/. S’haurà de presentar en 
un sobre tancat, identificat exteriorment amb el títol del TFG.  

- Una còpia del TFG en suport paper  i, també una còpia, en suport informàtic (CD, 
llapis de memòria, etc.). El format informàtic ha de ser en un sol arxiu PDF, amb 
totes les parts del treball degudament ordenades, incloent-hi la portada.  En cap 
part del treball ha de figurar el nom de l’autor/a; per tant, cal identificar cada treball 
amb una etiqueta on només figurarà el títol.  

- Resum de 300 paraules del TFG en el mateix idioma que estigui redactat el treball. 
  

 
La documentació anterior es pot presentar: 

1.  Al registre auxiliar del campus de les Terres de l’Ebre, de dilluns a divendres de 
9.30 a 11 h i d’11.30 a 13.00 h (CRAI Campus Terres de l’Ebre. Av. Remolins 13-
15, 43500 Tortosa). Han d’anar acompanyats de l’imprès normalitzat de 
sol·licitud de participació en els premis. L’imprès de sol·licitud es pot trobar a 
la web del Campus Terres de l’Ebre http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/campus/terres-ebre/. 

 
2. En qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la Universitat 

Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre 
General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

3. Al Registre telemàtic de la URV. Per accedir a l’aplicació heu de disposar d’un 
dels certificats vàlids establerts per la URV. Podeu consultar aquests certificats a la 
seu electrònica de la URV o bé accedint directament a 
https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html. 

També podeu consultar a la seu electrònica de la URV les Instruccions de registre 
per via telemàtica, o bé accedir directament a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html. 

4. En la forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho ha 
de comunicar també al Campus de les Terres de l’Ebre mitjançant tèlex, telegrama, 
correu electrònic  (cte.direccio@urv.cat) o fax (977464025), dins el període de 
presentació de sol·licituds. 

 
En el cas que la documentació s’enviï per correu certificat, cal presentar-la a 
l’oficina de correus corresponent d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial 
decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, 
l’escrit o la comunicació adreçada a la Universitat sigui datada i segellada abans de 
ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus 
corresponent, s’entén com a data vàlida de presentació aquella en què tingui 
entrada al registre de la Universitat. 

 
Els organitzadors del premi poden demanar als/les estudiants qualsevol altra 
documentació que considerin convenient per tramitar aquest premi. Els/les estudiants han 
d’aportar en un termini màxim de deu dies hàbils la documentació requerida; en cas de no 
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fer-ho, la comissió avaluadora ha d’entendre que desisteixen de la sol·licitud i arxivar 
l’expedient sense més tràmit. 
 
Les bases de la convocatòria i la sol·licitud es poden trobar a la pàgina web 
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/. 

 
La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.  
 
Els membres de la comissió avaluadora tenen la potestat de declarar desert el premi o 
d’atorgar els accèssits que considerin convenients. 

 
 
 
Cinquena. Termini 

 
Aquesta convocatòria romandrà oberta fins les 13.00 h del 4 d’octubre de 2019. 
 
Sisena. Premis  
 
S’atorgarà una dotació econòmica per cada grau que s’ofereix al campus de Terres de 
l’Ebre que es concreta amb la següent relació: 
 

- Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 
- Grau d’Educació Infantil 
- Grau d’Educació Primària 

- Grau d’Infermeria 
 
La dotació econòmica consistirà en un xec de 250€ per al treball seleccionat com el millor 
treball de fi de grau en estudis de gènere per a cada grau del campus de les Terres de 
l’Ebre. Suposant en total una dotació econòmica de 1.000€ anual per al total de premis 
atorgats. 
 
La persona guanyadora rebrà 250€ i un diploma de menció que es lliuraran en un acte 
públic. El diploma de menció podrà ser lliurat igualment als treballs finalistes a proposta de 
la comissió avaluadora. 

 
Setena. Criteris de valoració 

 
La comissió avaluadora tindrà en compte els següents criteris: 

 Rellevància del tema i originalitat en els seu desenvolupament (25 punts). 

 Marc teòric utilitzat (25 punts). 

 Coherència i rigor metodològic (25 punts). 

 Resultats, conclusions, avenç aportat en el camp (25 punts). 
La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les mencions es 
podran declarar deserts. 
Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel jurat. 

 
 
Vuitena. Comissió avaluadora 

 
La comissió avaluadora estarà formada per: 

 El/la director/a del campus de les Terres de l’Ebre o la persona en qui delegui 

 Dos persones representants de l’Institut Català de les Dones. 

 Una persona representats dels 4 graus del campus de les Terres de l’Ebre 

 El/la director/a de l’Observatori de la Igualtat de la URV, o la persona en qui 
delegui. 

 Una persona investigadora experta en gènere designada per l’Observatori de la 
Igualtat 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/


 Un/a tècnic/a de l’ICD o del campus de les Terres de l’Ebre de la URV que actuarà 
de secretari/a amb veu però sense vot 

 
En cas de considerar-ho convenient, la Comissió avaluadora pot demanar l’assessorament 
tècnic i professional que consideri necessari per completar l’avaluació dels treballs. 
 
Novena. Resolució de la convocatòria 
 
La resolució de la comissió avaluadora es comunicarà a les persones candidates durant el 
mes de novembre de 2019.  
 
L’acte de lliurament del premi i la presentació del treball premiat tindrà lloc al campus de la 
URV a les Terres de l’Ebre durant el mes de novembre de 2019. 
 
Dotzena. Obligacions dels guardonats pels premis 
 
En el moment d’acceptar i obtenir la condició de guardonat, l’estudiant signa un document 
d’acceptació del premi mitjançant el qual: 
 

 Cedeix a  l’ICD i a la URV, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i a 
difondre’l públicament per qualsevol mitjà. En qualsevol cas, en la difusió cal 
indicar el nom de l’autor.  

 Es compromet a fer menció explícita del premi rebut en qualsevol activitat de 
difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el 
treball guardonat. 
 

 
Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 
 
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l’estudiant, la deformació de 
fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la 
sol·licitud comporten la revocació d’aquest premi. 
 
Si en la revisió de la concessió del premi (ja sigui d’ofici o a conseqüència de reclamació) 
es detecta error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la revocació, la 
persona beneficiària ha de reintegrar el premi indegudament percebut. 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes 
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
Tortosa, setembre de 2019 


