Segona edició

Premis als millors treballs de fi de grau (TFG) i
treballs de fi de màster (TFM) sobre Benestar Planetari
Presentació
A finals de l’any 2017, Jaume Casals, rector de la UPF, va anunciar la voluntat de la
Universitat de promoure una acció transversal, multidisciplinària i interdisciplinària en
el camp del Benestar Planetari, amb la finalitat de proporcionar a la institució una visió
compromesa amb els grans reptes de la societat global al segle XXI i, alhora, generar
energies transformadores de la mateixa Universitat i de l'entorn urbà en què es troba, la
ciutat de Barcelona.
La proposta, coordinada pels professors Josep Lluís Martí, vicerector per a la direcció
de projectes d’innovació, i Josep Maria Antó, director científic d’ISGlobal, neix amb
l’objectiu principal de contribuir al coneixement i la comprensió del conjunt de
problemes complexos, interrelacionats i sistèmics que afronta el benestar humà, animal i
del mateix planeta, com a ecosistema global, i a la identificació de solucions integrades,
innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes.
Amb l’objectiu de reconèixer els treballs de grau i de postgrau en estudis sobre Benestar
Planetari fets a la Universitat, el Vicerectorat per al compromís social i la igualtat ha
reconvertit i ha ampliat els premis que, en anys anteriors, s’atorgaven als millors TFG
sobre temes relacionats amb la sostenibilitat i que estaven finançats per la càtedra
UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF.
En aquesta segona edició, els premis als millors TFG i TFM sobre Benestar Planetari
estan cofinançats per la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF
i per la Barcelona School of Management-UPF.
BASES
Primera. Objecte de la convocatòria
El Benestar Planetari s’entén com una extensió del concepte de Salut Planetària cap a
una gamma més àmplia d’àrees relacionades amb el benestar, posant èmfasi en la
importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, les humanitats, les
ciències de la vida i la tecnologia. En aquest sentit, el benestar individual i social es
converteix en un objectiu general de la societat, amb una naturalesa multidimensional
que inclou riquesa, equitat, medi ambient i altres béns públics, com la salut i l’educació.
Qualsevol aportació que pugui contribuir a desenvolupar nous coneixements en alguna
de les àrees següents pot constituir un exemple d’una preocupació relacionada amb el
Benestar Planetari:
–Cobeneficis per a la salut i el medi ambient

–Integració de la protecció mediambiental en temes de salut
–Canvi climàtic
–Energies netes
–Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental
–Solucions integrades de l’ús del sòl
–Estudis urbans
–Governança global
–Desigualtat globals
–Desenvolupament sostenible
–Pobresa
–Envelliment
–Educació global
–Salut global
–Benestar animal, humà i social
Els treballs s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i
poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric,
amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter
artístic.
Segona. Modalitats dels premis
–Modalitat TFG. Premi de la càtedra UNESCO ESCI-UPF als millors treballs de fi de
grau (TFG) sobre temes de Benestar Planetari.
–Modalitat TFM. Premi de la càtedra UNESCO ESCI-UPF i de la Barcelona School of
Management-UPF als millors treballs de fi de màster (TFM).
Tercera. Requisits generals
1. Presentar un treball original qualificat amb una nota mínima de 8,5.
2. Fer servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
3. Comprometre’s a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs
acadèmic posterior, en el cas que aquest resulti guanyador.
4. Acceptar que el 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.
Quarta. Requisit específic de la modalitat TFG i dotació econòmica
–Haver presentat un treball de fi de grau durant el curs acadèmic 2019-2020 en
qualsevol dels graus que imparteix la UPF i ESCI-UPF.
–El premi està dotat amb 1.000 euros per treball, finançat per la càtedra UNESCO de
Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF. I dos segons premis de 500 euros
cadascun, finançats per la Universitat Pompeu Fabra. La persona o persones
guanyadores rebran també un diploma de menció, que es lliurarà en un acte públic.

El diploma de menció pot ser lliurat igualment als treballs finalistes, a proposta de la
comissió avaluadora.
Cinquena. Requisit específic de la modalitat TFM i dotació econòmica
–Haver presentat un treball de fi de màster durant els curs acadèmic 2019-2020 en
qualsevol dels programes de màster de la UPF, la Barcelona School of
Management-UPF o ESCI-UPF.
–El primer premi està dotat amb 1.000 euros per treball, finançat per la Barcelona
School of Management-UPF. I dos segons premis de 500 euros cadascun, finançats
per la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF. La persona o
persones guanyadores rebran també un diploma de menció, que es lliurarà en un acte
públic. El diploma de menció pot ser lliurat igualment als treballs finalistes, a
proposta de la comissió avaluadora.
Sisena. Presentació dels treballs
Els
treballs
es
presentaran
per
correu
electrònic
a
l’adreça
premis.benestarplanetari@upf.edu i es lliuraran en el format que sigui més adient a la
seva naturalesa i les seves característiques (PDF, multimèdia, programari, prototip,
etc.); no han de contenir cap referència al nom de l’autor o autora ni al de la persona que
els ha supervisat. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500
paraules). També s’hi ha d’adjuntar l’imprès de sol·licitud corresponent (annex).
Setena. Termini
Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 10 de juliol del 2020.
Vuitena. Composició de la comissió avaluadora
La comissió avaluadora estarà formada pels membres següents:
● Vicerector o vicerectora per al compromís social i la igualtat de la UPF, o la
persona en qui delegui.
● Dos membres del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o
sostenibilitat de la UPF, d’ESCI-UPF o de la Barcelona School of Management.
● Un membre del PAS de l’àmbit de responsabilitat social, que actuarà com a
secretari.
Novena. Criteris d’avaluació i calendari
La comissió avaluadora tindrà en compte els criteris següents:
● Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (25 punts)
● Marc teòric utilitzat (25 punts)
● Coherència i rigor metodològic (20 punts)
● Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de Benestar
Planetari (25 punts)
La comissió avaluadora es reserva el dret de modificar les sol·licituds de candidatures al
premi al millor treball de fi de grau sobre Benestar Planetari en el cas que consideri que
la recerca feta encaixa més en aquesta temàtica.

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
multimèdia o dels projectes d’enginyeria). La puntuació mínima per rebre aquests
premis és de 60 punts. Els premis es podran declarar deserts. La resolució de la
comissió avaluadora serà inapel·lable i es publicarà durant el mes d’octubre del 2020 a
la web de la UPF i es comunicarà el resultat a les persones sol·licitants a través del
correu electrònic, per escrit.

SOL.LICITUD INDIVIDUAL
Premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF al millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre
temes de Benestar Planetari 2019-20.

Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Institució (indicar):

Grau:
UPF

ESCI-UPF

Adreça personal:
Codi postal:

Localitat:

Telèfon de contacte:

Província:
E-mail:

Títol del treball:
Nom i cognoms del tutor o la tutora del treball:
✔ Certifico que el contingut del treball és original i que en sóc l’únic/a autor/a.
✔ 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 la web de la Universitat, en el cas
que ho proposi la comissió avaluadora del premi.
✔ 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 de l’obra, de manera que exonero la UPF de qualsevol obligació
o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada de
l’obra dipositada
✔ Així mateix, si el treball resulta guanyador, em comprometo a realitzar una
presentació del treball en un acte públic organitzat pel Vicerectorat de projectes per
al compromís social i la igualtat en el següent curs acadèmic.
(signatura)
A (lloc)....................................., .......... de ................... de 202...
Imprimeix aquest document un cop hagis emplenat les dades que se’t demanen. Signa’l i escaneja’l per enviar-lo a
premis.benestarplanetari@upf.edu
, indicant en el títol del missatge “Premi TFG en Benestar Planetari” juntament amb el treball
(sense cap dada que permeti la identificació) i el resum del contingut.
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió econòmica i contractual", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat
de gestionar les transaccions contractuals fetes amb proveïdors, clients i tercers. Aquestes dades podran ser cedides quan estigui autoritzat per una llei (Agència Estatal
d'Administració Tributària, Departament d'Economia i Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o
que versin sobre les mateixes matèries (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació); quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la
persona interessada (administracions públiques per a justificacions d'ajuts, entitats bancàries); i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions
legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia
del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.

SOL.LICITUD COL.LECTIVA
Premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF al millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre
temes de Benestar Planetari 2019-20
Dades de qui presenta la sol·licitud:
Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Institució (indicar):

Grau:
UPF

ESCI-UPF

Adreça personal:
Codi postal:

Localitat:

Telèfon de contacte:

Província:
E-mail:

Títol del treball:
Nom i cognoms del tutor o la tutora del treball:

Dades de la resta d’autors i autores
Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Grau:

Facultat:

Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Grau:

Facultat:

Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Grau:

Departament:

✔ Certifiquem que el contingut del treball és original i que en tenim l’única autoria.
✔ Acceptem que el nostre treball pugui ser dipositat al Repositori Digital de la
Biblioteca de la UPF i que se’n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat,
en el cas que ho proposi la comissió avaluadora del premi.
✔ Declarem que no vulnerem 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 de l’obra, de manera que exonerem la UPF de qualsevol
obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar
derivada de l’obra dipositada
✔ Així mateix, si el treball resulta guanyador, ens comprometem a realitzar una
presentació del treball en un acte públic organitzat pel Vicerectorat de projectes per
al compromís social i la igualtat en el següent curs acadèmic.

(signatures de les persones que ostenten l’autoria)

A (lloc)....................................., .......... de ................... de 202...

Imprimiu aquest document, un cop hagueu emplenat les dades que se us demanen. Envieu-lo, signat i escanejat, a
premis.benestarplanetari@upf.edu
, indicant en el títol del missatge “Premi TFG en Benestar Planetari” juntament amb el treball
(sense cap dada que permeti la identificació) i el resum del contingut.
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió econòmica i contractual", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat
de gestionar les transaccions contractuals fetes amb proveïdors, clients i tercers. Aquestes dades podran ser cedides quan estigui autoritzat per una llei (Agència Estatal
d'Administració Tributària, Departament d'Economia i Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o
que versin sobre les mateixes matèries (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació); quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la
persona interessada (administracions públiques per a justificacions d'ajuts, entitats bancàries); i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions

legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia
del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra

SOL.LICITUD INDIVIDUAL
Premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i Barcelona School of Management-UPF al millor
Treball de Fi de Màster (TFM) sobre temes de Benestar Planetari 2019-20.
Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Institució (indicar):

Grau:
UPF

ESCI-UPF

BSM-UPF

Adreça personal:
Codi postal:

Localitat:

Telèfon de contacte:

Província:
E-mail:

Títol del treball:
Nom i cognoms del tutor o la tutora del treball:
✔ Certifico que el contingut del treball és original i que en sóc l’únic/a autor/a.
✔ 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 la web de la Universitat, en el cas
que ho proposi la comissió avaluadora del premi.
✔ 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 de l’obra, de manera que exonero la UPF de qualsevol obligació
o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada de
l’obra dipositada
✔ Així mateix, si el treball resulta guanyador, em comprometo a realitzar una
presentació del treball en un acte públic organitzat pel Vicerectorat de projectes per
al compromís social i la igualtat en el següent curs acadèmic.
(signatura)
A (lloc)....................................., .......... de ................... de 202...
Imprimeix aquest document, un cop hagis emplenat les dades que se’t demanen. Signa’l i escaneja’l per enviar-lo a
premis.benestarplanetari@upf.edu indicant en el títol del missatge “Premi TFM en Benestar Planetari” juntament amb el treball
(sense cap dada que permeti la identificació)i el resum del contingut.
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió econòmica i contractual", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat
de gestionar les transaccions contractuals fetes amb proveïdors, clients i tercers. Aquestes dades podran ser cedides quan estigui autoritzat per una llei (Agència Estatal
d'Administració Tributària, Departament d'Economia i Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o
que versin sobre les mateixes matèries (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació); quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la
persona interessada (administracions públiques per a justificacions d'ajuts, entitats bancàries); i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions
legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia
del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.

SOL.LICITUD COL.LECTIVA
Premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i Barcelona School of Management-UPF al millor
Treball de Fi de Màster (TFM) sobre temes de Benestar Planetari 2019-20.
Dades de qui presenta la sol·licitud:
Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Institució (indicar):

Grau:
 UPF

ESCI-UPF

BSM-UPF

Adreça personal:
Codi postal:

Localitat:

Telèfon de contacte:

Província:
E-mail:

Títol del treball:

Nom i cognoms del tutor o tutora del treball:

Dades de la resta d’autors i autores
Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Grau:

Departament:

Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Grau:

Departament:

Cognoms:

Nom:

NIF/NIE/Passaport:
Grau:

Departament:

✔ Certifiquem que el contingut del treball és original i que en tenim l’única autoria.
✔ Declarem que no vulnerem 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 exonerem la UPF de qualsevol obligació o responsabilitat davant
qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball dipositat.
✔ Acceptem que el nostre 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, ens comprometem a realitzar una presentació
del treball en un acte públic organitzat per Unitat d’Igualtat de la UPF en el següent curs
acadèmic.

(signatures de les persones que ostenten l’autoria)

A (lloc)....................................., .......... de ................... de 2020.

Imprimiu aquest document un cop hagueu emplenat les dades que se us demanen. Envieu-lo, signat i escanejat, a
premis.benestarplanetari@upf.edu
, indicant en el títol del missatge "Premi TFM en Benestar Planetari", juntament amb el
treball (sense cap dada que permeti la identificació) i el resum del contingut.
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió econòmica i contractual", titularitat de la
Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar les transaccions contractuals fetes amb proveïdors, clients i tercers. Aquestes
dades podran ser cedides quan estigui autoritzat per una llei (Agència Estatal d'Administració Tributària, Departament d'Economia i
Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin
sobre les mateixes matèries (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació); quan sigui necessari per desenvolupar
la relació jurídica amb la persona interessada (administracions públiques per a justificacions d'ajuts, entitats bancàries); i en aquells
casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els

drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document
equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.

