BASES DEL PREMI A TREBALLS DE FI DE GRAU
SOBRE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I JUSTÍCIA GLOBAL
DE LES FACULTATS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Convocatòria 2017-2018
15 de juny de 2018

La Fundació Autònoma Solidària obre el Premi de Treballs de Final de Grau destinat a
premiar els millors treballs en l’àmbit del desenvolupament sostenible i la justícia global
realitzats per estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona presentats durant el
curs acadèmic 2017-2018.
Aquesta convocatòria té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn a les
temàtiques proposades, comprenent el compromís de la Universitat davant dels
desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i
la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social.
El premi es planteja també com una contribució des de la UAB a l’Agenda 2030 i als
Objectius de Desenvolupament Sostenible, els quals estableixen metes d’abast mundial
i d’aplicació universal entorn a 17 objectius que vinculen el desenvolupament sostenible
a les esferes econòmica, social i ambiental.
1. Objecte de la convocatòria
Són objecte de la convocatòria aquells TFG que versin sobre qüestions relacionades
amb les causes i les solucions de les desigualtats sòcio-econòmiques i els problemes
ambientals, els paradigmes de desenvolupament basats en principis de sostenibilitat
(econòmica, social, ambiental), la defensa dels drets humans, la cultura de pau, i la
construcció d’una societat més justa, democràtica i mobilitzada, entre d’altres.
Les temàtiques sobre les quals poden tractar els TFG que optin al premi són les
següents:











Medi natural i biodiversitat
Canvi climàtic, energia, aigua i residus
Economia social i cooperativisme
Drets humans, dret d’asil
Governança i democràcia participativa
Conflictes i construcció de pau
Migracions, interculturalitat, antiracisme
Participació, voluntariat, moviments socials
Educació per a la justícia global
Salut comunitària

El treball pot tenir un caràcter teòric o empíric i utilitzar tant metodologies qualitatives
com quantitatives. S’acceptaran TFG que hagin estat elaborats en modalitat individual i
per més d’un/a autor/a.

2. Requisits






Haver presentat un Treball de Fi de Grau durant el curs 2017-2018 en el marc
de qualsevol dels estudis de grau de la UAB. Queden exclosos els Treballs de Fi
de Grau que s’hagin presentat als Premis amb perspectiva de gènere de
l’Observatori per la Igualtat de la UAB.
Ser estudiant d’un grau de les Facultats de la UAB. No s’admetran treballs
d’estudiants d’escoles adscrites a la UAB.
Ser un treball original i haver obtingut una qualificació mínima de 8,5.
La llengua emprada en el treball pot ser el català, el castellà o l’anglès.

3. Presentació dels treballs
La documentació requerida s’ha de lliurar via correu electrònic a l’adreça
fas.cooperacio@uab.cat:





Treball de Fi de Grau, sense modificacions respecte el presentat per l’avaluació
de l’assignatura.
Carta de presentació on s’expliqui com el TFG contribueix a les línies
temàtiques del Premi i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (extensió
màxima d’una pàgina). Aquesta es troba disponible al següent enllaç.
Carta firmada pel tutor/a del TFG degudament omplerta. Aquesta es troba
disponible al següent enllaç.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 21 de setembre de 2018.
4. Característiques del premi
Es poden atorgar tants premis com graus existeixen a la UAB, amb un màxim d’un premi
per grau. El premi per als TFG de cada grau consta d’un diploma emès per la Fundació
Autònoma Solidària i d’un obsequi.
De la totalitat dels treballs premiats se’n seleccionaran quatre, corresponents als quatre
àmbits de coneixement de la UAB:
-

El millor treball de fi de grau de l’àmbit de Ciències, Biociències i Tecnologies
El millor treball de fi de grau de l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques
El millor treball de fi de grau de l’àmbit de les Arts i Humanitats
El millor treball de fi de grau de l’àmbit de Ciències de la Salut

Cada un d‘aquests rebrà 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.
Els estudiants hauran de participar en un acte de presentació del treball, en cas que
resultin guanyadors. També es farà difusió dels TFG premiats en l’àmbit universitari i el
tercer sector.

5. Criteris de valoració
Els criteris d’avaluació que s’utilitzaran per valorar els treballs són els següents:






Rellevància de la temàtica i innovació en termes de recerca
Marc teòric utilitzat i rigor i coherència en el desenvolupament metodològic
Contribució dels resultats de la recerca a la societat i als Objectius de
Desenvolupament Sostenible
Capacitat d’anàlisi crítica i de relació amb fenòmens globals
Claredat de l’expressió i estructuració adequada dels apartats

També es valoraran positivament els treballs que incloguin una perspectiva de gènere,
un abordament de la temàtica interdisciplinar i/o un enfocament propositiu.
6. Comissió avaluadora
La comissió avaluadora estarà conformada per:




La vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat o la persona en qui aquesta delegui.
El director de la Fundació Autònoma Solidària o la persona en qui aquest delegui.
Persones expertes en la matèria, entre les quals hi podrà haver professorat de
la UAB de les facultats dels TFG presentats i representats de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, LaFede.cat – Organitzacions per a la
Justícia global, entre d’altres entitats.

Si es considera oportú, es crearan comissions d’avaluació específiques per àmbits de
coneixement.
7. Resolució
La resolució del premi tindrà caràcter definitiu i es publicarà al web de la Fundació
Autònoma Solidària. També es comunicarà via correu electrònic a totes les persones
participants.
8. Més informació
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària
(www.uab.cat/fas) i/o contactar per correu electrònic (fas.cooperacio@uab.cat) o per
telèfon al 93 581 40 41.

