
BASES DEL II PREMI  
FRANCESCA BARTRINA AL MILLOR 
TREBALL DE FINAL DE GRAU (TFG) EN 
ESTUDIS DE GÈNERE 

   

 

 
L’Institut Català de les Dones, juntament amb el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) de la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), amb l’objectiu d’incentivar i premiar el millor TFG en estudis de 
gènere de les universitats catalanes, convoquen el premi Francesca Bartrina amb les bases següents: 
 
PREMI. El premi, dotat amb 1.000€, té com a objectiu reconèixer el millor TFG en estudis de gènere, de qualsevol disciplina acadèmica i elaborat en qualsevol universitat catalana.   PARTICIPANTS. Poden participar-hi estudiants que hagin presentat el seu TFG durant el curs lectiu 2015/2016 i que tinguin una nota mínima d’excel·lent (9). En el cas dels TFG col·lectius, el premi es repartirà entre totes les persones autores del TFG.  REQUISITS. 1.Els treballs han d’estar relacionats amb els estudis de gènere. 2.Els TFG es presentaran un cop s’hagin avaluat i hagin obtingut el requisit previ de nota mínima.  3.Les obres presentades han de ser fruit del TFG que, de forma col·lectiva o individual, forma part del currículum acadèmic.  5.No es podran presentar TFG que s’hagin presentat a altres convocatòries de premis.   
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS. 
Per tal de garantir l’anonimat, en 
els treballs no ha de constar el 
nom de l’autor/a o autors/res, 
del/la director/a, de la universitat  
ni cap informació que permeti 
deduir-ne l’autoria. 

Els treballs seran enviat pels seus 
autors o autores en format pdf a 
l’adreça ceig@uvic.cat. Així 
mateix, s’ha d’enviar un sobre 
amb el títol del treball i les dades 
dels/les autors/es (nom i 
cognoms, DNI, adreça 
electrònica, adreça postal, i grau 
cursat) a: CEIG, Carrer Perot de 
Rocaguinarda 17, 08500, Vic.  
El treball es podrà complementar 
amb una maqueta, màquina, 
prototip, instrument, CD, etc., 
entregat físicament, que es 
tornarà després del lliurament 
dels premis. Aquest complement 
de material s’haurà de fer arribar 
a l’adreça postal del CEIG. 
La participació al concurs implica 
l’acceptació d’aquestes bases. Els 
membres del jurat tenen la 
potestat de declarar desert el 
Premi o d’atorgar els accèssits 
que considerin convenients. 
TERMINI. El termini d’entrega 
dels treballs és el 15 de setembre 
de 2016. 
JURAT. El jurat del premi el 
conformaran 5 persones amb 
experiència investigadora en 
l’àmbit dels estudis de gènere 
designades per la direcció del 
CEIG (3 d’elles de la UVic-UCC i 2 
d’altres universitats catalanes) i 

una representant de l’Institut 
Català de les Dones. Una persona 
delegada per la UVic-UCC actuarà 
com a secretari/a del Jurat sense 
dret a vot. Després d’emetre el 
veredicte, els membres del Jurat 
redactaran i signaran l’acta 
corresponent que serà dipositada 
a la Secretaria General de la 
UVic-UCC. Qualsevol eventualitat 
no prevista a les bases serà 
resolta pel jurat. 
VEREDICTE I ACTE DE 
LLIURAMENT. El veredicte es 
comunicarà a les persones 
candidates  el novembre de 
2016. La devolució dels 
complements dels treballs 
presentats es realitzarà a partir 
de l’endemà de la comunicació 
del veredicte. Els complements 
es podran recollir qualsevol altre 
dia hàbil fins al 31 de gener de 
2017 a la recepció de la 
Universitat de Vic (Edifici F). 
L’acte de lliurament del premi 
tindrà lloc a la UVic-UCC en el 
marc de l’acte institucional del 
Dia Internacional de les Dones, el 
mes de març del 2017.  


