BASES DEL PREMI A TREBALLS DE FI DE GRAU
SOBRE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I JUSTÍCIA GLOBAL
DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Convocatòria 2018-2019
20 de juny de 2019
La Fundació Autònoma Solidària obre el Premi de Treballs de Fi 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 2018-2019.
Aquesta convocatòria té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn a les
temàtiques proposades, en el marc del 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 fites d’abast mundial i
d’aplicació universal entorn a 17 objectius que vinculen el desenvolupament sostenible
a les esferes econòmica, social i ambiental. Al mateix temps es valorarà que els TFG
que es presentin al premi estiguin sota el paraigua de la Justícia Global, entenent-la com
un marc d’anàlisi concret, més ampli i complet que aquell que se centra en la dicotomia
nord-sud i en la linealitat del desenvolupament.
1. Objecte de la convocatòria
Són objecte de la convocatòria aquells TFG que abordin un o més d’un dels 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
Els TFG han de contribuir a analitzar les causes i els impactes de les desigualtats i dels
problemes ambientals, així com també a avançar cap a alternatives que permetin
construir contextos socials, econòmics i mediambientals més justos i sostenibles en
consonància amb el respecte i el compliment dels Drets Humans.
Les temàtiques sobre les quals poden tractar els TFG que optin al premi són: la
biodiversitat, el canvi climàtic, els drets humans, la ciutadania, la cultura de pau,
l’economia social, el cooperativisme, la interculturalitat, el dret d’asil, les migracions, la
salut comunitària, el consum conscient, l’agricultura sostenible, l’energia verda, la gestió
dels residus... És a dir, temes que contribueixen a la transformació social des d’una
perspectiva de justícia global.
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 autor o autora.

2. Requisits






Haver presentat un Treball de Fi de Grau durant el curs 2018-2019 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.formacio@uab.cat:





Treball de Fi de Grau, sense modificacions respecte el presentat per l’avaluació
de l’assignatura. El fitxer ha de ser anomenat NomCognom_PremisTFG_TFG.
Carta de presentació on s’expliqui com el TFG contribueix a l’assoliment dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (extensió màxima 500 paraules).
Aquesta es troba disponible al següent enllaç i s’ha d’anomenar de la següent
manera: “NomCognom_PremiTFG_CartaPresentacio”
Carta firmada pel tutor o tutora del TFG degudament omplerta. Aquesta es troba
disponible al següent enllaç i s’ha d’anomenar de la següent manera:
“NomCognom_PremiTFG_CartaTutor/a”

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 20 de setembre de 2019.
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.
A més, els treballs premiats 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.
De la totalitat dels premis atorgats per grau, es concediran els millors treballs sobre
desenvolupament sostenible i justícia global per àmbit de coneixement, un màxim de
quatre:
-

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

Per optar a aquest premi per àmbit de coneixement la nota de tall ha de ser igual o
superior a 9.
Es dotarà amb 1.000€ la convocatòria d’aquests premis, que es repartirà a parts iguals
entre els treballs premiats per aquests quatre àmbits de coneixement. Per tant cadascun
dels millors treballs de fi de grau de cada àmbit de coneixement 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.
L’estudiant haurà de participar en un acte de presentació del treball en cas que el seu
TFG resulti guanyador. A més es demanarà a les persones guanyadores que preparin
un breu discurs que respongui a la pregunta: “Com contribueix el meu TFG al
desenvolupament sostenible i a la justícia global?”. També es farà difusió dels TFG
premiats en l’àmbit universitari i el tercer sector.
5. Criteris de valoració
D’acord amb l’objecte de la convocatòria, la valoració del TFG i de la carta de justificació
que l’acompanya, se centrarà en la pertinença i la rellevància del treball a la contribució
als ODS i a la justícia global.
A més, la valoració dels TFG tindrà en compte el desplegament de les quatre
competències generals de la UAB, que són alineades als propòsits d’aquesta
convocatòria. Per tant, s’observarà en quina mesura el TFG:






introdueix canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per
donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat -que
plantegen els ODSactua en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i
mediambiental.
actua amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals,
la diversitat i els valors democràtics.
desenvolupa una recerca o projecte en l’àmbit de coneixement propi avaluant
les desigualtats per raó de sexe/gènere.

Es considera que la valoració tant de les competències específiques de les diferents
disciplines com de les competències transversals relacionades amb la qualitat
acadèmica i formal del treball, són avaluades pel tutor o tutora del TFG. La seva nota
final serà inclosa en el recompte global de la valoració per a aquest premi.

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.
PDI de les facultats de la UAB dels TFG presentats.



Persones expertes en la matèria de la societat civil.

Si es considera oportú, es crearan comissions d’avaluació específiques per àmbits de
coneixement.

7. Resolució
La resolució del premi tindrà caràcter definitiu. Els premis per grau es publicaran al web
de la Fundació Autònoma Solidària i es comunicarà via correu electrònic a totes les
persones participants. Els premis per àmbit s’anunciaran en l’acte de lliurament dels
premis.
8. Més informació
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària
(www.uab.cat/fas) i contactar per correu electrònic fas.formacio@uab.cat o per telèfon
al 93 581 40 41.

