II PREMI A LA RECERCA EN GÈNERE
MODALITAT DE TREBALL DE FI DE MÀSTER I MODALITAT DE
TESI DOCTORAL
BASES
Presentació
Amb l’objectiu de reconèixer la recerca de postgrau en estudis de gènere i
diversitat sexual realitzada a la Universitat, la Unitat d’Igualtat de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) ha creat un premi amb una modalitat per a treballs de fi
de màster (TFM) i una altra modalitat per a tesis doctorals que se centrin en
temàtiques de gènere o que introdueixin la perspectiva de gènere d’una manera
transversal.
Primera. Objecte de la convocatòria
La Unitat d’Igualtat convoca per segona vegada un premi per a recerques, a títol
individual o col·lectiu, centrades en temàtiques de gènere o que introdueixen la
perspectiva de gènere d’una manera transversal, elaborades per estudiants de
postgrau de la UPF i dels seus centres adscrits durant els cursos 2019-2020 o
2020-2021.
Les recerques poden tractar aspectes com: la desigualtat entre dones i homes en
l’àmbit econòmic, social, polític o familiar; la identitat de gènere; la sexualitat;
els rols de gènere; els estereotips; les noves masculinitats; el feminisme; les
organitzacions de dones i/o les organitzacions LGBTI; la intersecció del gènere
amb altres eixos de desigualtat (classe social, raça, orientació sexual, etc.);
mainstreaming de gènere; dones i salut; dones i TIC; governança i
apoderament de les dones, i violència masclista, entre d’altres. El treball pot
tenir un caràcter teòric o empíric i utilitzar tant metodologies quantitatives com
qualitatives.
També poden concórrer al premi les recerques que no se centrin específicament
en temàtiques de gènere però que hagin incorporat de manera transversal al
llarg del treball la perspectiva de gènere.
Segona. Requisits
1. Haver presentat un treball de fi de màster o una tesi doctoral durant els
cursos acadèmics 2019-2020 o 2020-2021 en qualsevol dels programes
de màster o de doctorat de la UPF o dels seus centres adscrits.
2. Haver incorporat la perspectiva de gènere de manera transversal al llarg
del treball.

3. Ser un treball original qualificat amb una nota d’Excel·lent.
4. Utilitzar com a llengua de treball el català, el castellà o l’anglès.
5. Les persones sol·licitants es comprometen a fer una presentació del
treball en un acte públic organitzat per la Unitat d’Igualtat de la UPF en
el curs acadèmic posterior al de la resolució del concurs, en el cas que el
treball resulti guanyador.
6. Les persones sol·licitants accepten que el seu treball quedi dipositat en el
Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF (e-Repositori:
http://repositori.upf.edu) i que se’n pugui fer difusió a través de la web
de la Universitat, en el cas que així ho proposi la comissió avaluadora del
premi.
7. No es valoraran els treballs que facin un ús sexista o androcèntric del
llenguatge.
Tercera. Presentació dels treballs
El treball es presentarà a través del formulari específic disponible a la web de la
Unitat d’Igualtat (https://www.upf.edu/web/igualtat). El treball es lliurarà en
format pdf, o en d’altres formats específics en el cas dels treballs de tipus
audiovisual o dels projectes d’enginyeria, i no haurà de contenir cap referència
al nom de l’autor o autora ni de la persona que hagi dirigit la recerca. El treball
s’acompanyarà d’un resum del seu contingut (màxim 500 paraules).
Cal formalitzar la sol·licitud a través del formulari i adjuntar-hi el treball de
recerca corresponent.
La sol·licitud s'inclourà:









Dades personals (nom, cognoms, adreça, telèfon i e-mail de contacte)
Titulació
Departament / Centre Adscrit
Direcció del treball a càrrec de
Títol del treball
Breu descripció del treball (500 paraules)
Nota del TFM / Tesi (adjuntar una captura de pantalla)
La conformitat i acceptació*

*Certifico que el contingut del treball és original i que en sóc l’únic/a autor/a, o representant d’obra col·lectiva, si
fos el cas.
Declaro que no vulnero cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol
altre, en subscriure aquest document, ni en relació al contingut del treball, de manera que exonero la UPF de
qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball
dipositat.
Accepto que el meu treball pugui ser dipositat al Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF i que se’n pugui fer
difusió a través de les seves respectives webs.
Així mateix, si el treball resulta guanyador, em comprometo a realitzar una presentació del treball en un acte públic
organitzat per Unitat d’Igualtat de la UPF en el següent curs acadèmic.

Quarta. Termini
Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 15 de juliol del 2021.
Cinquena. Dotació del premi
El premi està dotat amb 1.000 € per al TFM guanyador i amb 1.500 € per a la
tesi doctoral guanyadora. Es lliurarà també un diploma de menció en un acte
públic. Aquest diploma podrà ser lliurat igualment als treballs finalistes, a
proposta de la comissió avaluadora.
Es podrà concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors de cada
modalitat. En aquest cas, cada treball obtindrà la meitat de la dotació
econòmica de la categoria de treball corresponent.
Sisena. Comissió avaluadora: funcions i composició
La resolució de la comissió avaluadora serà inapel·lable i es publicarà la primera
quinzena d’octubre del 2021 a la web de la Unitat d’Igualtat de la UPF.
La comissió avaluadora tindrà en compte els criteris següents:
 Aplicació transversal de la perspectiva de gènere en l’enfocament del
tema i en el desenvolupament del treball (20 punts).
 Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (20 punts).
 Marc teòric utilitzat (20 punts).
 Coherència i rigor metodològic (20 punts).
 Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de gènere i/o
de la mateixa disciplina en relació amb la igualtat efectiva de dones i
homes o a la visibilització i no-discriminació del col·lectiu LGBTI (20
punts).
La comissió avaluadora pot ajustar aquests criteris de puntuació als treballs que
presentin un format no convencional (per exemple, en el cas dels treballs amb
formats audiovisuals o dels projectes d’enginyeria).
La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les
mencions es poden declarar deserts.

La comissió avaluadora estarà formada per:
 La vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la
igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 La directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 Dos membres del professorat amb expertesa en estudis de gènere de la
UPF o dels seus centres adscrits.
 La directora de l’Escola de Doctorat de la UPF, o la persona en qui
delegui.

