PREMI DE LA CÀTEDRA MANGO
DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) ESCI-UPF
AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU SOBRE TEMES DE RSC 2020-2021
BASES
Presentació
Amb l’objectiu de promoure la incorporació de temes de responsabilitat social corporativa (RSC
en endavant) en els estudis de la Universitat Pompeu Fabra, el Vicerectorat per a projectes per
al compromís social i la igualtat, ha obert un concurs per seleccionar el millor treball de fi de
grau sobre temes d’RSC. El premi està finançat per la càtedra MANGO de Responsabilitat Social
Corporativa ESCI-UPF.

Primera. Objecte de la convocatòria
El Vicerectorat per a projectes per al compromís social i la igualtat convoca un premi per a
recerques fetes en temàtiques d’RSC elaborades per estudiants de grau de la Universitat
Pompeu Fabra i centres adscrits, durant el curs 2020-2021.
Les temàtiques triades han d’estar relacionades amb la responsabilitat de les empreses —o
qualsevol tipus d'organització — envers el seu impacte en la societat, i poden tractar aspectes
com: l’estratègia corporativa d’RSC, el bon govern corporatiu, la comunicació i el diàleg amb els
grups d’interès, la gestió responsable dels recursos humans, la compra (i gestió de la cadena de
subministrament) responsable, l’acció social, la innovació social, la inversió socialment
responsable o l’emprenedoria social (per a més informació, vegeu l’annex). El treball pot tenir
un caràcter teòric o empíric i utilitzar tant metodologies quantitatives com qualitatives.

Segona. Dotació del premi
El premi està dotat amb 1.000 euros. La persona o persones guanyadores rebran també un
diploma de menció, que es lliurarà en un acte públic, de manera presencial o en línia. Igualment,
podran rebre un diploma de menció els treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora.

Tercera. Requisits
1. Haver presentat un treball de fi de grau durant el curs acadèmic 2020-2021 en qualsevol dels
graus de la UPF.
2. Ser un treball original qualificat amb una nota de 7,5 com a mínim. Només podran presentarse al premi els treballs lliurats en la primera convocatòria.
3. Fer servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.

4. Comprometre’s a fer una presentació del treball en un acte públic, si escau, organitzat pel
Vicerectorat per a projectes per al compromís social i la igualtat en el curs acadèmic següent, en
el cas que el treball resulti guanyador.
5. Acceptar que el treball quedi dipositat en el Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF (eRepositori: 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.
6. El treball ha de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

Quarta. Presentació dels treballs
Per participar en la convocatòria s'ha de presentar la documentació següent:
•

•
•

L’imprès de sol·licitud, segons si és un treball individual o col·lectiu, omplert i signat per
l’autor/a o autors/res del treball. L’imprès està disponible a la web de Compromís Social
i Desenvolupament Sostenible de la UPF (https://www.upf.edu/web/responsabilitatsocial).
El TFG en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia,
programari, prototip, etc.) i no ha de contenir cap referència al nom de l’autor o autora
ni al de la persona que ha tutoritzat el treball.
Resum del contingut del treball (màxim 500 paraules).

Presentació de manera presencial: la persona sol·licitant pot presentar l’imprès de sol·licitud i
la documentació requerida al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original
i estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament
en la presentació presencial).
Presentació de manera electrònica: la persona sol·licitant pot presentar l’imprès de sol·licitud i
la documentació requerida adjuntant-les a la instància general electrònica que trobarà a la Seu
Electrònica, a catàleg de procediment i tràmits. Abans de començar el tràmit, s’informa de com
us podeu identificar electrònicament (idCAT Mòbil, idCAT, Cl@ve, T-Cat, DNi-e, etc). Heu
d'emplenar aquesta instància general electrònica indicant:
•

A l'apartat DEMANO: Sol·licitud al Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat
Social Corporativa ESCI-UPF al millor treball TFG sobre temes de RSC (en minúscules i
en català, tal com està escrit)

•

A òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: UNITAT DE COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ
INSTITUCIONALS (en majúscules i en català, tal com està escrit)

No s’admetrà cap sol·licitud que no hagi estat registrada en el termini establert per la
convocatòria. La falta de documentació requerida implica excloure la sol·licitud.

Cinquena. Termini
Aquesta convocatòria estarà oberta fins a les 14.00 hores del 16 de juliol del 2021.

Sisena. Composició de la Comissió Avaluadora
La Comissió Avaluadora estarà formada per:
•
•
•

El vicerector o vicerectora per a projectes per al compromís social i la igualtat de la
UPF o la persona en qui delegui.
La delegada o delegat del rector per a temes de sostenibilitat o la persona en qui
delegui.
Un membre de la càtedra MANGO d’RSC ESCI-UPF expert en temes d’RSC.

Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social, que actuarà com a secretari o
secretària.

Setena. 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 (25 punts).
Resultats, conclusions, avenç aportat en el camp (25 punts).

La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les mencions es podran
declarar deserts.
La resolució de la Comissió Avaluadora serà inapel·lable i es comunicarà durant la primera
setmana d’octubre mitjançant la web de la Universitat i un missatge de correu electrònic a les
persones guanyadores.

Per a qualsevol consulta, envieu un missatge a premisrsc@upf.edu

ANNEX. TEMÀTIQUES SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Les temàtiques tractades han d’estar relacionades amb la responsabilitat de les empreses —o
qualsevol tipus d'organitzacions— envers el seu impacte en la societat, i poden tractar aspectes
com: l’estratègia corporativa d’RSC, el bon govern corporatiu, la comunicació i el diàleg amb els
grups d’interès, la gestió responsable dels recursos humans, la compra (i gestió de la cadena de
subministrament) responsable, l’acció social, la innovació social, la inversió socialment
responsable o l’emprenedoria social.
S'encoratja els estudiants a tractar temes originals amb esperit crític. A tall d'exemple, algunes
temàtiques possibles poden ser les següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Com es pot promoure un comportament ètic dins les empreses o organitzacions?
Com contribueixen les diferents iniciatives internacionals d’RSC actuals (p. ex., Pacte
Mundial de Nacions Unides) en les polítiques i actuacions de les organitzacions?
Pot ser rendible adoptar una estratègia d’RSC per part de les empreses?
Com es poden comunicar les polítiques i actuacions d’RSC als diferents grups d’interès
de les organitzacions (p. ex., memòries de sostenibilitat o RSC)?
Com poden adaptar les empreses internacionals les seves polítiques d’RSC a les
particularitats dels diferents països?
Com es pot integrar l’RSC en les cadenes internacionals de producció?
Com poden impulsar l’RSC les diferents institucions locals, nacionals i internacionals?
Com poden col·laborar les empreses amb altres actors públics i privats per satisfer
necessitats socials?
Quins beneficis ofereixen les iniciatives d’economia alternativa (comerç just, banca
ètica, microcrèdits, agricultura ecològica, negocis inclusius, etc.) en comparació amb el
comerç tradicional?
Etc.

