FUNDACIÓ BARBOSA-PETIT
PRIMERA CONVOCATÒRIA BECA GEORGINA BARBOSA
Bases de la Beca Georgina Barbosa a Treballs de Fi de Grau
en l’àmbit de Ciències de la Salut
Convocatòria 2021-22
Temàtica de la primera convocatòria: malalties mentals

La Fundació Barbosa-Petit obre la convocatòria a la Beca Georgina Barbosa de
Treballs de Fi de Grau, destinat a premiar el millor treball en l’àmbit de Ciències de
la salut presentat durant el curs acadèmic 2019-2020 o 2020-2021.
Aquesta convocatòria té com objectiu principal promoure l’interès per la recerca
entorn a les temàtiques relacionades en l’àmbit de Ciències de la Salut. La Beca vol
retre homenatge i mantenir viu el record de la senyora Georgina Barbosa que fou
part important de l’ànima fundacional de la Fundació Barbosa-Petit i creadora d’un
estil de fer i manera de viure la vida amb una malaltia crònica digne d’admirar.

1. Objecte de la convocatòria
Són objecte de convocatòria de la Beca Georgina Barbosa aquells Treballs de Fi de
Grau realitzats pels alumnes dels graus de l’àmbit de Ciències de la Salut durant el
curs acadèmic 2019-20 o 2020-21.
La temàtica sobre la qual poden tractar els Treballs Finals de Grau que optin a la
Beca és la de malalties mentals.
El treball presentat pot tenir caràcter teòric o empíric i utilitzar tant metodologies
quantitatives com qualitatives. S’acceptaran treballs d’un autor o de varis autors.
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2. Requisits
Haver presentat un Treball de Fi de Grau en el marc dels estudis de Ciències de la
Salut durant el curs acadèmic 2019-20 o 2020-21.
El treball ha de ser original i la llengua emprada pot ser el català o el castellà.

3. Presentació de treballs
La documentació requerida s’ha de lliurar via correu electrònic a l’adreça,
mserra@barbosapetitfundacio.org
També cal lliurar dues còpies impreses i en un sobre a l’adreça,
Fundació Barbosa Petit. C/ La Riera, 177, 1r 2a. 08302 Mataró. Barcelona.

Què cal lliurar:
-

El Treball Final de Grau que opti a la beca ha de presentar-se en la versió
original que va ser presentat i avaluat en llur Universitat.
El treball ha d’incloure el pressupost per valorar la seva viabilitat.

-

Carta justificada de com el Treball Final de Grau presentat contribueix al
propòsit de la Beca en la temàtica de les malalties mentals i en el
desenvolupament de l’evidència científica en les Ciències de la Salut.
L’extensió màxima de la carta ha de ser de 500 paraules i s’ha d’anomenar:
1. En el cas de ser un sol autor/a,
“CognomNom_1aBecaGB_CartaPresentacio”
2. En el cas de ser més d’un autor/a,
“CognomNom.CognomNom_1aBecaGB_CartaPresentacio”

-

Carta signada pel tutor/a o tutors/es del Treball Final de Grau amb la
qualificació obtinguda. S’ha d’anomenar:
“CognomNom_1aBecaGB_CartaTutor”
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El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 19 de desembre de 2021.

4. Característiques de la Beca
Es dotarà amb 500 euros el Treball Final de Grau premiat.
En el moment del lliurament de la Beca, el premiat rebrà la quantitat de 500 euros.
La beca no està subjecte a la tributació per part de la persona o persones premiades
segons la normativa fiscal vigent.
El premiat o premiats hauran de signar un document de la dotació econòmica
rebuda de Beca Georgina Barbosa de la Fundació Barbosa-Petit, d’evidència, de
compromís i de dedicació a la recerca per a la seva aplicació en la temàtica de
malalties mentals.

El lliurament de la Beca Georgina Barbosa es farà en un acte en un espai reservat
el dijous 7 d’abril de 2022.
En el lliurament hi seran presents diferents personalitats de les institucions locals,
personalitats de l’àmbit de la salut, els membres del Patronat de la Fundació
Barbosa-Petit i els participants a la Beca que així ho vulguin.
Es demanarà a l’autor/a o autors/es de la Beca un breu discurs que respongui a com
els resultats obtinguts en el Treball Final de Grau contribueixen al desenvolupament
de l’evidència.
La Beca es comunicarà a xarxes i se’n farà difusió a diferents mitjans.

5. Criteris de valoració
D’acord amb l’objecte de la convocatòria, la valoració del Treball Final de Grau
juntament amb la carta de justificació, es centrarà en la pertinença i rellevància de
la proposta a la contribució en la generació d’evidència científica en el camp de la
salut concretament en les malalties mentals.
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La valoració del Treball Final de Grau tindrà en compte les competències alineades
amb el propòsit de la convocatòria, com:
-

Introdueix canvis en mètodes i processos de l’àmbit de coneixement i dona
respostes innovadores en el camp de les malalties mentals.

-

Actua en l’àmbit de coneixement valorant l’impacte social, econòmic i
mediambiental que suposa la professió.

-

Desenvolupa una recerca o un projecte en l’àmbit de coneixement a partir
d’evidències en el camp científic.

6. Comissió avaluadora
La Comissió avaluadora està formada per tres membres:
-

Una persona del Patronat de la Fundació Barbosa-Petit

-

Una persona de la comunitat científica o universitària

-

Un professional de l’àmbit de Ciències de la Salut

Els noms dels membres de la Comissió avaluadora es faran públics el dia del
lliurament de la Beca.

7. Resolució
La resolució de la Beca Georgina Barbosa es comunicarà de manera definitiva via
correu electrònic a les persones que han participat.
El finalista s’anunciarà en l’acte de lliurament de la Beca Georgina Barbosa el dijous
7 d’abril de 2022 a la ciutat de Mataró.

8. Per a resoldre qualsevol dubte us podeu posar en contacte al correu,
mserra@barbosapetitfundacio.org
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