Tercera edició
Premis al millor treball de fi de grau (TFG) i
treball de fi de màster (TFM) sobre Benestar Planetari 2021
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 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 UPF-Barcelona School of Management.
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
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–Canvi climàtic
–Energies netes
–Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental
–Solucions integrades de l’ús del sòl
–Governança global
–Desigualtats 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 al millor treball de fi de
grau (TFG) sobre temes de Benestar Planetari.
• Modalitat TFM. Premi de la càtedra UNESCO ESCI-UPF i de la UPF-Barcelona
School of Management al millor treball de fi de màster (TFM) sobre temes de
Benestar Planetari.
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, si la situació
sanitària ho permet, 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.
5. El treball ha de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.
Quarta. Requisit específic de la modalitat TFG i dotació econòmica
–Haver presentat un treball de fi de grau durant el curs acadèmic 2020-2021 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.

Pàgina 2 de 5

La persona o persones guanyadores rebran també un diploma de menció, que es
lliurarà en un acte públic, si la situació sanitària permet celebrar-lo. 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 el curs acadèmic 2020-2021 en
qualsevol dels programes de màster de la UPF, la UPF-Barcelona School of
Management o ESCI-UPF.
–El primer premi està dotat amb 1.000 euros per treball, finançat per la UPF-Barcelona
School of Management. 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, si la situació sanitària permet celebrar-lo. El diploma de menció pot
ser lliurat igualment als treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora.
Sisena. Presentació dels treballs
Per participar en la convocatòria s'ha de presentar la documentació següent:
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/responsabilitat-social).
• TFG o TFM en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF,
multimèdia, programari, prototip, etc.) i no haurà 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 al millor treball de fi de grau (TFG) i
treball de fi de màster (TFM) sobre Benestar Planetari 2021 (en minúscules i
en català, tal com està escrit)
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•

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 manca de documentació requerida implica excloure la sol·licitud.
Setena. Termini
Aquesta convocatòria estarà oberta fins a les 14.00 hores del 16 de juliol del 2021.
Vuitena. Composició de la Comissió Avaluadora de la modalitat TFG
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 o d’ESCI-UPF.
● Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social, que actuarà com a secretari
o secretària.
La Comissió podrà demanar assessorament o suport a d'altres experts per valorar els
treballs presentats.
Novena. Composició de la Comissió Avaluadora de la modalitat TFM
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 o de la UPF-Barcelona School of Management.
● Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social, que actuarà com a secretari
o secretària.
La Comissió podrà demanar assessorament o suport a d'altres experts per valorar els
treballs presentats.
Desena. 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 i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de Benestar
Planetari (25 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
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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 a la web de la UPF. Es comunicarà el resultat a les persones sol·licitants a
través del correu electrònic, per escrit.
Per a qualsevol consulta, envieu un missatge a premis.benestarplanetari@upf.edu

Pàgina 5 de 5

