
 

 

I PREMI  

TREBALL DE FI DE GRAU 
 

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL 

SOCIAL DE LES ILLES BALEARS 

 

Amb l'objectiu d'estimular l'activitat investigadora de l'alumnat de treball social, així com 
fomentar la difusió i publicació dels resultats obtinguts en les seves recerques o projectes de Fi 
de Grau, el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears convoca la Primera Edició del 
Premi al Millor Treball de Fi de Grau de Treball Social.  

BASES DEL CONCURS 

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA. 

Els PREMIS DE TREBALL DE FI DE GRAU EN TREBALL SOCIAL tenen per objecte donar notorietat 
i visibilitat als projectes i recerques vinculades amb el Grau de Treball Social i la seva projecció 
professional. 

1.1. FINALITAT 

• Donar notorietat i visibilitat als projectes i recerques de Treball Social desenvolupades 
per l'alumnat.  

• Estimular el desenvolupament de recerques que tinguin el Treball Social com a objecte 
d'estudi.  

• Desenvolupar coneixement sobre models teòrics, metodologies pròpies del Treball 
social i mètodes d'intervenció que donin resposta efectiva a necessitats i/o a una realitat social 
canviant i/o contribueixin a la construcció de benestar social.  

• Contribuir a la millora i visibilització de la professió de/la treballador/a social, 
identificant i difonent els millors projectes i recerques. 

2. DOTACIÓ DEL PREMI. 
 
 Concessió d'un any de col·legiació, un  certificat i el corresponent Diploma de reconeixement del 

mèrit a càrrec del  Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears. 

 La UNED Illes Balears concedeix la matrícula gratuïta de 2 cursos d’Extensió Universitària i 1 curs 

d’Estiu impartits a la UNED Illes Balears, que siguin de l’interès de la persona premiada.  

 

3. REQUISITS DELS/DE LES CANDIDATS/TES. 
 

 Podrà concórrer a aquest premi l’alumnat de Grau de Treball Social de les Universitats on 
s’imparteix el grau de Treball Social amb seu a la Comunitat de les Illes Balears  que hagin 
defensat el Treball de Fi de Grau en el curs acadèmic 2018/19 amb aportacions rellevants 
i innovadores relacionades amb l'activitat professional de l'àmbit del Treball Social. 
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 Els treballs han d’haver obtingut una nota igual o superior a 9.0 (EXCEL·LENT).  

 Queden exclosos de la convocatòria els Treballs de Fi de Grau pertanyents al curs 
d'Adaptació al Grau de Treball Social.  

 L’alumnat que vulgui participar en la convocatòria haurà de conèixer la informació bàsica 
sobre protecció de dades que figura a la sol·licitud i acceptar-la expressament 
 

4. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ. 

El treball es presentarà imprès en paper, en el qual no constarà cap dada identificativa de 
l'autor/a i només es consignarà un títol amb un lema o pseudònim. En el text s'haurà d'ometre 
qualsevol referència que pugui identificar a l'autor/a, director/a o tutor/a, o centre universitari 
de pertinença, així com qualsevol imatge o logotip que inclogui dades d'identificació. Juntament 
amb  el treball, es lliurarà un sobre tancat que portarà el mateix títol o lema en la seva part 
exterior, en el qual s'inclourà:  

 Sol·licitud signada amb totes les dades de identificació que es demanen.  

 El treball de fi de grau original imprès en paper. 

 Escrit de conformitat de l’autor/a i el/la tutor/a  del treball amb la part de la Disposició 
Final de les Bases següent: “El Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears 
ostentarà el dret de conservar en el seu fons documental aquells treballs premiats, tant 
en format paper com en format digital, podent exposar-los i/o reproduir-los per 
qualsevol mitjà, citant sempre l’autor/a d’aquests”.  

 Original del certificat de la Facultat on s’imparteix el Grau en Treball Social, on consti 
que s'ha fet aquest treball, especificant la data de defensa del treball i la qualificació 
obtinguda en el mateix (aquesta ha de ser igual o superior a un 9-EXCEL·LENT).  

 Declaració jurada de que la documentació, Treballs, informes i/o fotografies son de 
titularitat de la persona participant o que aquest/a compte amb l’autorització 
corresponent del titular o de la titular dels mateixos.  

La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria es farà utilitzant el formulari específic 
d'aquesta, dirigit al President del  Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears, en el qual 
s'inclou l'acceptació del tractament de dades personals del/de la sol·licitant. 

L'enviament dels originals es realitzarà per correu certificat o personalment en la Secretaria del 
Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears:  

Carrer Simó Ballester, 5, entresòl esquerra, 07011 de Palma de Mallorca 

4.1. TERMINIS.- 
 

 Difusió de la convocatòria: del 29 de novembre. 
 Presentació de treballs:  fins dia 30 de desembre. 
 Publicació de la fallada del jurat: dia 27 de febrer. 

 
5. JURAT. 

El Jurat estarà format per cinc persones. Tres seran membres de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de 

Treball Social de les Illes Balears, un docent de l’àrea de coneixement de Treball Social i Serveis Socials de 

la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB i un docent del Grau de Treball Social de la UNED Illes Balears. 

Actuarà com a president del Jurat una persona de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social 

de les Illes Balears.  

Tots els membres del Jurat tindran dret a vot.  

http://www.treballsocialib.com/
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6. PROCEDIMENT. 

Els acords s'adoptaran per majoria simple, i en cas d'empat  decidirà el vot de la persona que 
ostenti la presidència. La decisió del Jurat serà inapel·lable, comunicant-se per escrit a la persona 
guanyadora del premi, i es farà públic en un termini màxim de tres mesos des de la finalització 
de presentació de sol·licituds, a través dels mitjans de comunicació habituals del Col·legi, les 
Xarxes Socials (Facebook i Twitter) i la pàgina web del Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes 
Balears.  

El premi podrà ser declarat desert si, segons el parer del Jurat, cap dels projectes presentats es 
fes mereixedor del premi. 

7. DISPOSICIONS FINALS. 

La propietat intel·lectual dels treballs premiats i la propietat material dels documents que la 
integren, correspondran la persona autora d'aquests. El Col·legi Oficial de Treball Social de les 
Illes Balears, ostentarà el dret de conservar en el seu fons documental aquells treballs premiats, 
tant en format paper com en el seu format digital, podent exposar-los o reproduir-los per 
qualsevol mitjà, citant-se sempre a l'autor d'aquests. Els treballs no premiats podran ser retirats 
per les persones interessades en el termini de dos mesos, una vegada fet públic el resultat. 
Transcorregut el termini es considera que el/la autor/a desisteix del seu dret de retirada del 
treball i aquest serà destruït. 

Les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel Jurat, la decisió del qual serà 
vinculant i no podrà ser recorreguda pels participants. 

La participació en els premis implica l’acceptació de tot allò que aquestes bases indiquen.  

8. LLIURAMENT DE PREMIS. 

El lliurament del premi es realitzarà en un acte públic en el lloc en el qual es determini i serà 
objecte de difusió en els mitjans de comunicació del Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes 
Balears, les Xarxes Socials (Facebook i Twitter) i la pàgina web del Col·legi Oficial de Treball Social 
de les Illes Balears. 

El lliurament de premi es realitzarà en la data designada per la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
de Treball Social de les Illes Balears. 

Palma, 1 d’octubre de 2019 

http://www.treballsocialib.com/

