
 
 

CONVOCATÒRIA DE CANDIDATURES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

A LA MENCIÓ M. ENCARNA SANAHUJA PER RECONÈIXER LA INCLUSIÓ 

DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

EN LA PRÀCTICA DOCENT UNIVERSITÀRIA 

CONVOCATÒRIA 2019 

 

Bases reguladores 

 

Primera. Objecte de la convocatòria 

La Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya ha promogut la creació de la 
menció M. Encarna Sanahuja, dins de les distincions Jaume Vicens Vives. Aquest guardó pretén 
premiar l’excel·lència en la pràctica docent universitària mitjançant la inclusió de la perspectiva de 
gènere. 
Aquesta convocatòria es presenta per escollir la candidatura de la URV a la menció esmentada, i té 
per finalitat identificar i reconèixer l’esforç del professorat de la URV per incorporar la perspectiva 
de gènere en les matèries o en els plans d'estudis de qualsevol disciplina, preferentment des de 
l'entrada en vigor de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 

Segona. Condicions 

1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal docent i investigador de la URV. 
 

2. Els treballs presentats s’han d’haver aplicat en ensenyaments de la URV amb anterioritat.  
 

3. Aquesta convocatòria és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals, 
estatals o internacionals. 

 
4. El contingut dels treballs és responsabilitat de les autores i dels autors respectius. Cal tenir 

cura sobre els drets d’imatge i les dades de caràcter personal. 
 

 
Tercera. Presentació de sol·licituds i documentació 

Les persones interessades han de presentar la documentació següent: 
• Sol·licitud degudament emplenada i adreçada a l’Observatori de la Igualtat (en trobareu el 

model en el correu que heu rebut i a la pàgina web de l’Observatori de la Igualtat). Per a la 
modalitat col·lectiva, cal incorporar-hi una relació nominal de les persones que formen 
l’equip. 

• Memòria justificativa del treball en paper, que ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines 
DIN A4, escrites a 1,5 espais a una sola cara. També ha d’incloure un resum d’una pàgina en 
DIN A4 i el currículum de l’autor o autors, amb un màxim de 5 pàgines. 



 
La sol·licitud i la documentació adjunta s’han de presentar al Registre General de la URV (carrer de 
l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona) o a qualsevol altre registre auxiliar de la URV. La localització i els 
horaris dels registres auxiliars i del Registre General de la URV es poden consultar a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. També es pot presentar a través del Registre telemàtic 
de la URV. 
 

Quarta. Termini de presentació de treballs 

El 6 de maig de 2019 s’obre el termini de presentació de treballs, que acabarà el 13 de maig de 2019. 
 

Cinquena. Guardó 

Les persones guardonades de la URV seran candidates a la menció M. Encarna Sanahuja a 
l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària, dins de les 
distincions Jaume Vicens Vives, que atorga cada any la Generalitat de Catalunya. 
 

Sisena. Resolució de la convocatòria 

La resolució del jurat es donarà a conèixer el 24 de maig a través de la pàgina web de l’Observatori 
de la Igualtat. El premi es pot declarar desert. 
Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el jurat del premi. 
 
Setena. Criteris de valoració 

El jurat valora prioritàriament els criteris següents: 
 
a) Els aspectes professionals de la disciplina  
Els aspectes històrics d’accés de les dones a estudis específics, els aspectes relacionats amb la se-
gregació horitzontal dels estudis i de les sortides professionals i, en general, els aspectes que visi-
bilitzen i analitzen la construcció històrica androcèntrica esbiaixada al gènere tant de la disciplina 
com de la seva cultura professional.  
b) Les contribucions de les dones al coneixement de la disciplina  
Les contribucions que incloguin la visibilització i el reconeixement al treball de les dones, les bio-
grafies i bibliografies d’investigadores i de les pioneres de l’acadèmia, així com les dimensions bio-
gràfiques del coneixement.  
c) La producció i ús dels resultats d’investigació de la disciplina 
La inclusió de la perspectiva de gènere en les assignatures que ensenyen a desenvolupar una re-
cerca, distingint tant en les anàlisis teòriques com en les empíriques els efectes de les variables 
sexe i gènere, que produeixin, recullin i interpretin les dades de manera sensible al gènere, i que 
utilitzin i creïn indicadors qualitatius i quantitatius que permetin conèixer millor les desigualtats de 
gènere.  
d) Les competències i continguts en gènere 
La capacitat d’aplicar la perspectiva de gènere en les respectives matèries, mitjançant la producció 
de nous continguts i recursos docents o la revisió dels continguts i recursos existents.  
e) Metodologies docents  
Les metodologies docents amb perspectiva de gènere que posen en marxa estratègies per 
fomentar la participació de les dones a les aules, així com les relacions de gènere igualitàries i la 
revisió de les metodologies avaluatives per evitar biaixos de gènere. Inclou l’ús d’un llenguatge 
inclusiu i no sexista que no reprodueixi estereotips de gènere. 



 

 

Vuitena. Jurat del premi 

Aquesta convocatòria la resol un jurat format per les persones següents: 
 

• El vicerector de Programació Acadèmica i Docència, o persona en qui delegui. 
• La responsable de polítiques d’igualtat de la Universitat, o persona en qui delegui. 
• La directora de l'Observatori de la Igualtat, o persona en qui delegui. 
• Dos membres del Consell Assessor de l'Observatori de la Igualtat, experts en perspectiva de 

gènere. 
 

Novena. Responsabilitat del material, retorn dels treballs i de la documentació presentada 

L’Observatori de la Igualtat no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre 
deteriorament del material presentat. 
Els treballs no premiats poden ser retirats per les autores i els autors dins del termini de dos mesos 
comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del jurat. 
La persona sol·licitant pot retirar també la documentació acreditativa que contingui dades de 
caràcter personal un cop transcorreguts tres mesos des de la data en què es faci pública la resolució 
del jurat a l’Observatori de la Igualtat de la URV (Avinguda Catalunya, 35, 43002 Tarragona). Un cop 
transcorreguts sis mesos des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, aquesta 
documentació serà destruïda. 
 

Desena. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 
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, del 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general 
de subvencions; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 

Tarragona, 6 de maig de 2019 


