
 

 

 
BASES 3r PREMI TREBALL FINAL DE GRAU 

CURS 2020-2021 
 

 

1.- Objectiu.- Aquesta convocatòria té per finalitat premiar el millor 
Treball Final de Grau (TFG) que investigue i aporte noves dades 
relatives al coneixement de qualsevol dels diferents aspectes de la Vall 
d’Albaida i que s’haja presentat dins de la programació ordinària dels 
estudis que estiga cursant la persona que el presente (en primera o 
segona convocatòria) . 
 
2.- Participants.- Hi pot participar tot l’alumnat que haja presentat el 
treball de final d’estudis dins de la normativa universitària a què haja 
d’atendre cadascun dels alumnes en raó de la universitat on faça els 
estudis. S’hi poden presentar alumnes de qualsevol universitat, 
sempre que el tema d’investigació tinga per objecte la Vall d’Albaida 
des de qualsevol aspecte a considerar en la seua especialitat 
formativa. Caldrà acreditar la presentació del treball en la universitat 
corresponent.  
 
Els candidats i candidates autoritzen l’IEVA a publicar el treball 
guanyador en qualsevol suport, amb recursos propis o en col·laboració 
amb altres entitats o institucions, una publicació que l’entitat 
promourà en un màxim de dos anys. 
 
3.- Treballs que poden optar al Premi.-  Podran optar al Premi tots els 
treballs que s’hagen presentat a la universitat corresponent de cada 
estudiant al llarg del curs 2020-2021 en les diverses convocatòries 
establides per cada centre. Caldrà acreditar haver presentat el treball 
a la universitat en les dates i forma que aquesta establisca. El TFG pot 
estar escrit en qualsevol idioma, però es valorarà amb un punt més si 
s’ha presentat en valencià. 
 
4.- Forma i termini de presentació.- Abans del 24 d’octubre de 2021 
s’haurà de presentar la següent documentació a l’IEVA: 
- Document 1: Dades personals de les persones autores dels treballs.  
- Document 2: Un resum del treball de 1.000 caràcters.  
- Document 3: Fotocòpies del DNI de les persones autores.  
- Document 4: Document acadèmic on s’especifique el títol del treball, 
data de presentació, així com forma de contacte a la universitat per si 
cal verificar les dades (personal acadèmic o secretaria). Si es considera 
pertinent, es valorarà la identificació del tutor o tutora del treball així 
com el tribunal que l’ha avaluat.  
- Document 5: Còpia del TFG en format electrònic pdf. 
- Document 6: Versió cega del TFG, en què no conste cap nom de les 
persones autores, tutores o universitat on s’ha elaborat el treball, per 
tal que es puga avaluar de manera anònima pel tribunal. 
      
L'IEVA farà arribar al Jurat només el document cec a efectes de la 
valoració. Tota la documentació es podrà presentar en format 
electrònic al correu electrònic de l’IEVA ieva@ieva.info. 
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5.- Criteris de valoració - Els criteris de valoració dels TFG seran els 
següents:  
- Rellevància del tema.  
- Originalitat en el desenvolupament. 
 - Novetat de l’aportació. 
 - Rigor metodològic.  
- Qualitat de l’expressió. 
 
6.- Quantia i resolució.- Hi haurà un únic premi dotat amb 800 euros 
i la resolució del concurs es farà pública abans del 28 de novembre 
de 2021. 
 
7.- Jurat.- El Jurat estarà format per cinc experts universitaris; el 
president o presidenta de l'IEVA actuarà com a secretari-secretària 
amb veu, però sense vot. La decisió serà inapel·lable. El Jurat, si ho 
estima convenient, podrà declarar el Premi desert. 
 
8.- L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida, d’acord amb el guanyador 
o la guanyadora del Premi, gestionarà la possibilitat de la publicació 
del treball en la forma que es considere més escaient ja siga en 
revistes d’investigació, llibre... 
 
La participació en la convocatòria suposa l’acceptació completa de 
les bases. 
 

 

La Vall d’Albaida, gener de 2021 

 

 

 


