Premis als treballs de fi de grau convocats pel Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears

1. Objectiu
Aquesta convocatòria de premis té com a objectius el reconeixement acadèmic de la
fi dels estudis de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i
econòmiques a través dels estudis universitaris i incentivar la continuació de la vida
acadèmica a la UIB.
Es poden presentar a aquesta convocatòria de premis els treballs de fi de grau
d'alumnes procedents de tots els estudis de grau de la UIB que hagin obtingut la
qualificació mínima d'excel·lent, i dels alumnes que proposi l’associació Universitat
Solidària Illes Balears (USIB) entre els que hagin acabat els estudis de grau.
Els alumnes premiats seran objecte de dues distincions. La primera consisteix en el
fet que l'obtenció del premi al TFG es faci constar a l'expedient acadèmic de grau
dels guanyadors. La segona part del premi, d'abast econòmic, serà de 1.500 euros en
efectiu (subjectes a les retencions fiscals vigents) per sufragar el cost de la
matriculació dels alumnes guanyadors al primer any d'un màster universitari oficial,
d'un altre grau oficial o d’un títol propi de postgrau, tots de la UIB.
Amb la finalitat de fer extensius els premis a TFG vinculats amb els diferents estudis
de la UIB, s'ha previst distribuir els premis entre les diferents línies temàtiques dels
estudis.
— Un premi per a un alumne de cada facultat i escola de la UIB: Escola Politècnica
Superior, Facultat de Ciències, Facultat de Dret, Facultat d'Educació, Facultat
d'Economia i Empresa, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat d'Infermeria i
Fisioteràpia, Facultat de Psicologia, Facultat de Turisme (en el futur: Facultat de
Medicina). Total: nou premis.
— Un premi destinat a un dels alumnes proposats per l’associació Universitat
Solidària Illes Balears (USIB). Total: un premi.
— Un premi a un TFG que afavoreixi la sensibilització i la recerca sobre dos temes: la
perspectiva de gènere i/o la sostenibilitat mediambiental. Total: un premi.
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2. Sol·licituds
Poden sol·licitar aquest premi tots els alumnes que hagin realitzat un TFG a la UIB en
l'any acadèmic precedent a la convocatòria dels premis i que hagin estat valorats
amb la qualificació mínima d’excel·lent.
L’associació Universitat Solidària Illes Balears (USIB) proposarà cada curs les
persones que consideri mereixedores del premi, amb l’objectiu de reconèixer els
valors de l’esforç i la constància, la responsabilitat, la solidaritat i la superació de les
dificultats, siguin aquestes personals, educatives o de l’entorn familiar i sociocultural.
La USIB farà la proposta després d'una deliberació d’una comissió integrada pel
vicerector o vicerectora d'alumnes, el representant del Consell d’Estudiants, un
representant dels degans i deganes de la UIB i un membre de la Junta Directiva de la
USIB.
El període per a la convocatòria serà de l’1 al 30 de setembre, i la resolució tindrà lloc
abans del final del mes d'octubre.

3. Documentació
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— Formulari de sol·licitud al premi de TFG emplenat per l'alumne/a.
— Un exemplar del TFG imprès i en suport informàtic.
— Carta del tutor o tutora del TFG i/o de la USIB en què s’exposin els mèrits del
treball.
— Còpia de l'extracte acadèmic de l'alumne/a.
— Curriculum vitae complet de l'alumne/a.
Tota la documentació s’ha de lliurar a una de les adreces següents, dins el termini
establert:
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Son Lledó
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Seu universitària de Menorca
Can Salort
C/ Santa Rita, 11
07730 Alaior
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Seu universitària d’Eivissa i Formentera
Antic edifici de Comandància
C/ del Calvari, 1
07800 Eivissa
4. Requisits i criteris per a la concessió dels premis
4. 1. Requisits
— Haver realitzat el TFG l'any acadèmic precedent a la convocatòria dels premis i
haver obtingut la qualificació mínima d'excel·lent o ser proposat per la USIB.
— No haver obtingut cap altre premi en relació amb aquest TFG, amb l’excepció dels
premis convocats pels propis centres de la UIB sempre i quan no siguin remunerats.
— Una vegada concedits els premis, serà imprescindible que els premiats presentin
un justificant de matrícula a un màster universitari oficial, un grau oficial o un títol
propi de postgrau, tots de la UIB. Aquest justificant s’haurà de presentar a la
secretaria del Consell Social de la UIB (Son Lledó).
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4.2. Criteris per a la concessió dels premis
En cas d'haver-se presentat més sol·licituds que premis hi hagi disponibles es
procedirà a seleccionar els treballs guardonats duent a terme una valoració ponderada
a partir de quatre elements:
— Valoració de la qualificació obtinguda al TFG. La qualificació obtinguda menys 9.
— Valoració d’haver obtingut Matrícula d’Honor al TFG. Puntuació: 0,1 punts.
— Valoració de l'expedient acadèmic. La mitjana de l’expedient dividida per 10.
— Valoració d'altres mèrits vinculats als estudis de grau: premis, borses, ajuts,
col·laboracions en l'àmbit acadèmic, interès social del treball. Puntuació màxima: de
0,1 punts.
Els premis poden ser declarats deserts. A consideració del jurat i de forma
excepcional, un premi declarat desert en una facultat o escola es pot donar a un
treball presentat per un altre centre. Es pot procedir igual amb els premis declarats
deserts en l’opció de la valoració per part de la USIB o dels treballs sobre els temes
concrets.
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5. Jurat
El jurat dels premis, que respectarà la representació equilibrada dona/home, estarà
format pels membres següents: la presidenta del Consell Social o la persona que
delegui, que presidirà el jurat; el secretari del Consell Social o la persona que delegui; i
dos professors o professores de la UIB a proposta del Rector de la UIB.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.
La participació en els premis implica l’acceptació de tot allò que aquestes bases
indiquen.
El lliurament dels premis es desenvoluparà en un acte públic organitzat i convocat
oportunament pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

6. Constància dels premis
L'obtenció d'aquest premi constarà a l'expedient acadèmic i al Suplement Europeu al
Títol de les persones premiades.
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La notificació dels premis es farà dins el mes de novembre, i es comunicarà només als
premiats. El Consell Social informarà el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la
relació de premiats.
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