ANNEX I. BASES PER PREMIAR TREBALLS DE FI DE GRAU AMB PERSPECTIVA DE
GÈNERE DE LES FACULTATS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
L’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona amb
col·laboració amb l’ Institut Català de les Dones proposen premiar els millors Treballs de
Fi de Grau amb perspectiva de gènere.
1. Objectius
Aquests premis tenen com objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i
la no discriminació a partir de fomentar el seu interès en la recerca. Així mateix, volem
incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu
d’interès en la recerca i l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Participants
Aquesta convocatòria està oberta a l’alumnat de grau de qualsevol Facultat de la UAB
que hagi realitzat el seu Treball de Fi de Grau el curs 2018-2019 i compleixi els requisits
del punt 3 i 4. També poden presentar-se a la convocatòria Treballs de Fi de Grau
col·lectius.
3. La perspectiva de gènere al TFG
Poden optar a aquests premis els treballs que apliquin la perspectiva de gènere en
l’abordament del fenomen objecte de la seva investigació. Entenem la perspectiva de
gènere com una aproximació crítica a qualsevol fenomen que desvetlla, visibilitza,
analitza o afronta les desigualtats entre homes i dones, incloent aquelles institucions
socials i culturals que les sustenten, com la família, la sexualitat, la divisió sexual del
treball, els processos de socialització, les lleis, les creences, valors i normes socials, entre
d’altres. La perspectiva de gènere considera el gènere com a construcció històrica de
caràcter social i cultural, que actua com a principi, ordena l’accés de manera desigual als
recursos (materials, ideològics i simbòlics) i crea una jerarquia entre allò que es defineix
en cada context com a masculí o femení, articulant-se i reforçant altres desigualtats. Per
últim, el gènere estructura la identitat personal incloent els aspectes psicològics,
corporals, sexuals, i culturals, atribuint als individus rols, pràctiques, expectatives,
necessitats, comportaments i atributs en funció de la diferència sexual entre homes i
dones.
4. Requisits del treball
- El treball pot ser de qualsevol disciplina. Ha d’haver estat elaborat com a Treball de
Fi de Grau dins del curs 2018-2019 i haver obtingut una nota mínima de 8,5.
- El treball ha d’aplicar la perspectiva de gènere que es descriu en l’apartar tercer de
les presents bases.
- L’extensió dels treballs i l’idioma dels mateixos serà d’acord a les normes establertes
per cada Facultat.

1

5. Procediment de presentació
L’alumnat que vulgui participar en la convocatòria haurà d’inscriure’s omplint aquest
formulari on-line: https://eformularis.uab.cat/web/observatori-igualtat/inscripciopremi-tfg-genere, adjuntant el seu treball, una carta de motivació o de defensa de la
seva candidatura en format PDF i l’expedient acadèmic del grau per tal d’acreditar la
qualificació obtinguda. El formulari conté un camp de paraules claus o descriptors de la
perspectiva de gènere que cal que l’autor o autores del treball reomplin.
El PDF del treball no podrà contenir cap referència a l’autoria del mateix assegurant el
seu anonimat.
6. Termini
El termini per a presentar-se a la convocatòria del premi finalitza el 20 de setembre de
2019.
7. Procediment d’avaluació dels treballs i concessió dels premis
L’Observatori per a la Igualtat de la UAB publicarà el formulari, rebrà totes les
inscripcions i revisarà que tots els treballs rebuts compleixin els requisits establerts en
el punt 4. Aquells treballs que no compleixin amb els requisits esmentats, quedaran
exclosos de la convocatòria. Posteriorment, l’Observatori farà arribar els treballs finals
de grau seleccionats als respectius centres i Facultats les quals crearan una Comissió de
Selecció de Facultat formada per:
- Les persones coordinadores dels graus de la Facultat
- Persona representant de polítiques d’igualtat de la Facultat
- Mínim una persona experta designada per l’Observatori per a la Igualtat i
preferentment membre del seu Consell Assessor
La Comissió de Selecció de Facultat haurà de fer l’avaluació dels treballs i fer una
proposta de concessió de premi a l’Observatori per a la Igualtat per cadascun dels graus
de la Facultats, si s’escau.
L’Observatori per a la Igualtat, en base a la proposta de la Comissió de Selecció de les
Facultats decidirà, finalment l’atorgament del premi al millor treball de fi de grau amb
perspectiva de gènere per a cada grau. L’Observatori pot declarar-ne deserts o atorgar
els accèssits que consideri adients. Podrà haver-hi tants premis com número de graus
oferts a la Universitat Autònoma de Barcelona.
De la totalitat dels premis atorgats per grau, es concediran els millors treballs amb
perspectiva de gènere per àmbit de coneixement, un màxim de quatre:
- El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de Ciències,
Biociències i Tecnologies
- El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de les
Ciències Socials i Jurídiques
- El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de les Arts i
Humanitats
- El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de Ciències
de la Salut
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Per l’elecció dels premis als millors treballs per àmbit de coneixement, l’Observatori
crearà una Comissió de Selecció que haurà d’avaluar els treballs entre tots els que han
rebut el premi per grau. La comissió estarà formada per:
- Una representant de l’ICD
- La Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat o la persona en que delegui
- La Directora de l’Observatori per a la Igualtat
- Una persona experta per cada àmbit de coneixement, preferentment del
Consell Assessor de l’Observatori per a la Igualtat
La Comissió de Selecció decidirà l’atorgament del premi al millor treball de fi de grau
amb perspectiva de gènere per cadascun dels àmbits de coneixement considerats,
podent-ne declarar deserts.
La notificació de la resolució, que és inapel·lable, es farà directament a la persona o
persones autores dels treballs guardonats i es produirà entre el mes d’octubre i
novembre de 2019.
8. Criteris de valoració
Donat els objectius de la convocatòria, l’Observatori per a la Igualtat de la UAB i les
Comissions de Selecció de les Facultats tindran en compte:
- Adequació de la metodologia i del pla de treball als objectius establerts
- Coherència i rigor metodològic
- Marc teòric utilitzat
- Novetat i originalitat del tema
- L’impacte de les aportacions a l’àmbit dels estudis de gènere i a la seva pròpia
disciplina. Resultats i conclusions.
- Ús no sexista o androcèntric del llenguatge
- Aplicació de la perspectiva de gènere en l’enfoc del tema i el seu
desenvolupament.
9. Premi
El premi consistirà en un Diploma emès per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB per
a cadascuna de les persones autores dels treballs guardonats per a cada grau. Així
mateix, l’Observatori per a la Igualtat de la UAB publicarà els Treballs a la seva web i en
farà difusió, reservant-se el dret d’ús del contingut de la investigació sense perjudici
d’allò establert a la normativa sobre drets d’autor. Els treballs es dipositaran al Dipòsit
Digital de Documents de la UAB amb la llicència CC-BY-SA amb caràcter de no
exclusivitat, sense límit temporal ni territorial.
Cadascun dels millors treballs de fi grau atorgats per àmbit de coneixement rebran, com
a mínim, la quantitat de 250€ i l’especificació d’aquest premi en el Diploma. El premi
està subjecte a la tributació per part de les persones premiades i segons la normativa
fiscal vigent.
En el cas de declarar desert el premi en un o més àmbits de coneixement, l’import
corresponent es repartirà de manera equitativa entre els treballs finalment premiats per
àmbit.
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El premi s’entregarà en un acte acadèmic dins el Campus de la UAB, el qual es realitzarà
el mes de novembre o desembre de 2019.
10. Altres
La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
La interpretació de les presents bases correspon exclusivament a l’Observatori per a la
Igualtat de la UAB. Així mateix, qualsevol eventualitat no prevista a les bases o qualsevol
circumstància sobrevinguda serà resolta per l’Observatori.
Es presumeix que l’alumnat que participa en aquesta convocatòria assumeix el respecte
als principis d’igualtat i no discriminació. L’evidència d’alguna pràctica o comportament
contrari als mateixos, o bé el coneixement posterior a la concessió de l’incompliment
d’algun dels requisits previstos en aquestes bases, podria implicar la retirada del premi
per part de l’Observatori.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 1 de juny de 2019
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