
             

 

La Ciència en femení 
II PREMI CÀTEDRA AGROBANK AL MILLOR TREBALL FINAL DE MÀSTER 

 

La Càtedra AgroBank "Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari", impulsada per 
CaixaBank i la Universitat de Lleida té, entre un dels seus objectius fonamentals, el 
reconeixement de l'excel·lència acadèmica en el seu àmbit d'actuació, mitjançant la 
instauració de premis que reconeixen treballs acadèmics de qualitat que poden 
suposar un avanç per al sector agroalimentari. D'aquesta manera, el 2016 es va 
instaurar un Premi a la Millor Tesi Doctoral, que enguany ja va per la seva sisena 
edició. 

La Càtedra AgroBank, sensible als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
enunciats per l'ONU el 2015, i concretament a l'ODS n. 5 que advoca per assolir la 
igualtat entre els gèneres i l'apoderament de les dones, i tenint en compte el fet que la 
incorporació de les dones a les anomenades STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i 
Matemàtiques) està encara lluny de la igualtat al nostre país, va decidir en 2020 
convocar un premi per tal de reconèixer el talent i impulsar les carreres professionals 
de les dones STEM , específicament en el sector agroalimentari. 

Per tot això, la Càtedra AgroBank convoca la tercera edició del Premi al millor Treball 
Final de Màster (TFM) realitzat per una alumna que hagi obtingut el seu títol de màster 
oficial en una universitat espanyola durant el curs acadèmic 2019-2020, mitjançant la 
realització d’un TFM en alguna temàtica relacionada amb la Qualitat o la Innovació en 
el sector agrari o alimentari. 

BASES 

1. OBJETE DEL PREMI 

L'objecte de la present convocatòria és atorgar un premi al millor TFM realitzat per una 
alumna de màster que la temàtica s'emmarqui, en sentit ampli, en algun aspecte 
relacionat amb l'agricultura, ramaderia o alimentació, especialment en els àmbits de la 
innovació, qualitat o seguretat agroalimentària, premiant aquell TFM que pugui 
suposar un avanç significatiu en el coneixement en aquest camp. 

 

 



 

2. CANDIDATES 

Podran optar a el premi totes aquelles alumnes, de qualsevol nacionalitat, que hagin 
cursat un Màster Universitari (Oficial), o un Màster habilitant, i defensat el seu TFM en 
qualsevol de les universitats espanyoles durant el curs acadèmic 2020-2021, havent 
obtingut una qualificació mínima de 9.0 sobre 10. Les candidates han d'haver acabat 
els seus estudis de màster abans de la fi del termini de lliurament de sol·licituds. 

No podran concursar els TFM que s'hagin presentat a un premi similar i encara no 
estigui resolt, ni els que hagin estat premiats per qualsevol altra institució. 

3. DOCUMENTACIÓ I ENVIAMENT DE SOL·LICITUTS 

La presentació de candidatures es realitzarà exclusivament per correu electrònic 
(catedragrobank@udl.cat). Les candidates hauran d'enviar a aquesta adreça de correu 
electrònic la següent documentació: 

- Imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat. L'imprès inclou una declaració 
jurada de l'autora garantint que el TFM no ha estat premiat en altres concursos, i que 
no optarà a altres premis fins a la fallada d'aquest. 

- Un resum de l'TFM d'un màxim de 1.000 paraules. El TFM pot estar escrit en 
qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol, o en anglès, però el resum 
sol·licitat ha d’estar obligatòriament en castellà. El resum pot incloure imatges o 
taules. 

Tots els impresos necessaris per a la preparació de la documentació estan disponibles 
a: www.catedragrobank.udl.cat 

No s'ha d'enviar cap dels documents anteriors per correu postal, llevat que sigui 
explícitament requerit per la Càtedra AgroBank. 

La presentació d'un TFM al present premi porta amb si l'acceptació implícita i íntegra 
de totes les bases del concurs. Per a tots els supòsits no contemplats en les bases 
d'aquesta convocatòria, la Càtedra tindrà la potestat per a resoldre sobre els mateixos, 
i la seva decisió serà inapel·lable. 

4. CALENDARI 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'3 de octubre de 2022 i finalitzarà el 
15 de novembre de 2022 a les 14:00 h. Abans del 22 de novembre de 2022 es 
publicarà a la pàgina web de la Càtedra AgroBank una llista provisional de les 
sol·licituds que han estat admeses per complir tots els requisits, i es comunicarà a 
totes les aspirants que s’hagi denegat la sol·licitud la causa de la denegació. En el cas 



que ho consideri necessari, la Càtedra AgroBank podrà sol·licitar a les sol·licitants no 
admeses informació complementària, que haurà de ser enviada en un termini màxim 
de 7 dies naturals des que es va produir la comunicació. A principis de desembre de 
2022 es publicarà la llista definitiva de candidates. 

Després de la publicació de la llista definitiva el Jurat, en una primera fase, avaluarà les 
sol·licituds i seleccionarà un màxim de sis candidates finalistes, a les quals se'ls 
requerirà, per a prendre la decisió final en una segona fase, que aportin un certificat 
expedit per la Universitat on s'ha efectuat la defensa del TFM que acrediti la 
qualificació obtinguda i l'obtenció del títol de màster, el TFM complet en format pdf, el 
seu curriculum vitae, i una autorització per a fer pública la seva candidatura a través 
dels mitjans de comunicació, tant per la Càtedra AgroBank com per AgroBank, 
juntament amb una fotografia de la candidata. 

5. COMPOSICIÓ DEL JURAT 

El jurat estarà compost pel director de la Càtedra AgroBank i els membres de Comitè 
Assessor Científic Tècnic de la mateixa. En cas de ser necessari, el jurat podrà recórrer 
a experts externs si es requereix d'una opinió especialitzada. 

En cas d'incompatibilitat de qualsevol membre de jurat amb alguna dels TFM 
presentats per haver actuat com a tutor o director d'aquest, es procedirà a la seva 
substitució per un altre expert de reconegut prestigi. 

La concessió dels premis s'efectuarà mitjançant el règim de concurrència competitiva. 
La selecció es durà a terme conforme als principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat, coherència i no discriminació. 

El Jurat resoldrà les incidències que es puguin ocasionar al llarg de la convocatòria amb 
objectivitat i transparència. 

6. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

A la primera fase, els criteris per avaluar els TFM a concurs seran: 

1. Originalitat i novetat del tema. 
2. Plantejament global de la feina. 
3. Resultats, impacte potencial, aplicació i interès del Treball per al sector 
agroalimentari. 

Els TFM seleccionats per a la segona fase seran avaluats, a més, pels següents criteris: 

4. Estructura formal del TFM. 
5. Definició d'objectius i / o hipòtesis. 
6. Metodologies i tècniques emprades. 
7. Presentació dels resultats. 



8. Argumentació de la discussió. 
9. Claredat de les conclusions. 
10. Redacció i qualitat expositiva. 

7. PREMI 

S'atorgarà un únic premi dotat amb 3.000 euros per a l'autora del TFM premiat. 
L'import del premi estarà subjecte a la retenció aplicable segons la legislació vigent. 

La decisió de jurat, que serà inapel·lable, es farà públic i es comunicarà a tots els 
concursants abans de l'31 de gener de 2023. El Jurat es reserva el dret a declarar el 
premi desert. El premi serà únic i indivisible, de manera que s'exclou el repartiment ex 
aequo. 
 
La guanyadora haurà d'acceptar expressament el premi en un termini de 10 dies 
hàbils, mitjançant l'enviament d'un correu a la Càtedra. En cas de no tenir constància 
de l'acceptació o renúncia del premi en el termini indicat es considerarà que la persona 
premiada desisteix del premi, sent aquest concedit automàticament a la següent 
candidata per ordre de puntuació. 

La guanyadora es compromet a no fer pública la concessió del premi fins que la 
Càtedra AgroBank i AgroBank el facin públic en els mitjans de comunicació dels quals 
disposa (pàgina web, xarxes socials, notes de premsa, etc.). El no compliment 
d'aquesta condició comportarà la no concessió del premi. 

La guanyadora ha de lliurar a la Càtedra AgroBank, abans de l'acte de lliurament de el 
premi, un exemplar imprès de l'TFM, que quedarà dipositat de forma permanent en el 
fons bibliogràfic de la Càtedra. 

El lliurament de el premi tindrà lloc en 2023 en un acte públic en què se li podrà 
sol·licitar a la premiada que faci una presentació pública en què exposi els resultats 
més significatius de la seva TFM. El lloc de lliurament de el premi serà la Universitat de 
Lleida (seu de la Càtedra AgroBank), o al lloc que la Càtedra determini amb suficient 
antelació. La no assistència de la premiada a l'acte suposarà la no concessió de el 
premi. 

8. PROPIETAT INTELECTUAL i DRETS D’IMATGE 

La Càtedra AgroBank reconeix expressament que els drets de propietat industrial i 
intel·lectual derivats de cada treball optant a el premi corresponen originàriament a 
l'autora d'aquest treball. 

No obstant això, es reconeix el dret de la Càtedra AgroBank a utilitzar el nom i la 
imatge de l'autora el treball resulti premiat en totes les entrevistes i actes 
promocionals que la Càtedra pugui organitzar per donar publicitat a el premi. 



La Càtedra podrà publicar ressenyes de el contingut de l'TFM premiat en les 
publicacions impreses i digitals de la Càtedra i/o de AgroBank per al compliment dels 
seus fins promocionals. 

La premiada haurà de fer menció explícita de la concessió d'aquest premi en qualsevol 
publicació o comunicació a congressos que es derivi de la seva TFM amb posterioritat a 
la resolució de el premi. 

9. ÚS DE LLENGUATGE NO SEXISTA 

Totes les denominacions que en virtut del principi d'economia del llenguatge es facin 
en gènere masculí en aquestes bases, referides a titulars d'òrgans o a col·lectius de 
persones, s'entendran realitzades tant en gènere femení com en masculí. 


