
 

 

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS FUNDACIÓ VILA-SABORIT: 
 
 

MILLOR TREBALL DE FI DE MÀSTER UNIVERSITARI 

EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA 

(TFM-MUPGS) 

 
 

La Fundació Família Vila-Saborit és una organització sense ànim de lucre creada 

l'any 2014, la finalitat de la qual és promoure la recerca en salut mental. 

 
La Fundació, en col·laboració amb la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), 

convoca cada any els premis al millor Treball de Fi de Màster (TFM) dels alumnes que 

han cursat el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a qualsevol de les 

universitats de Catalunya. 

 
Els premis neixen amb la voluntat d'estimular l'excel·lència de la producció 

científica en el camp de la psicologia sanitària, així com donar una via de divulgació de 

treballs i contribucions significatives en aquest àmbit. 

 
1- El concurs està obert a graduats o llicenciats que hagin fet el TFM a les 

universitats públiques o privades catalanes reconegudes oficialment amb el 

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària. 

2- Per als treballs que s’hi presentin, s’estableixen tres categories de premis: primer 

premi, amb una dotació de 1.000 euros; primer accèssit, amb una dotació de 500 

euros, i segon accèssit, amb una dotació de 250 euros. 

3- El lliurament dels premis es farà efectiva la primera semana d’Octubre de 
2021. 

4- Per rebre l’import del premi és imprescindible la presència de l’alumne que ha 

presentat el TFM. 



 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 
 

1- Al premi, només hi poden optar els alumnes que hagin obtingut una nota mínima 

de 8,5 sobre 10 al TFM. 

2- Tots els sol·licitants han d’emplenar el formulari que hi ha al web de la UAO CEU 

i adjuntar-lo imprès juntament amb la resta de documentació i la còpia del TFM 

que es demanen. 

3- El termini de presentació de candidatures és del 19 al 29 de Juliol de 2021. 

4- El jurat està compost per un membre del Patronat de la Fundació i tres membres 

amb gran experiència docent i investigadora. 

5- El jurat pot declarar desert un premi en qualsevol de les categories que es 

descriuen, si ho considera convenient. La resolució que estableixi el jurat 

avaluador és inapel·lable. 

6- No s’admetran les candidatures que incompleixen aquests requisits bàsics o que 

s’hagin presentat a altres convocatòries d’aquest concurs o d’altres concursos. 

La documentació que s’enviï no es retornarà. 

7- Els interessats a participar en el concurs han d’enviar una carta que deixi 

constància que el treball és una còpia fidel de l’original (amb les correccions que 

hagi suggerit el tribunal de defensa, si s’escau) i que no ha estat presentat a 

aquest ni a d’altres concursos, juntament amb la còpia del TFM i la 

documentació acreditativa de la nota obtinguda a la universitat corresponent. La 

còpia del treball no pot tenir cap element que pugui identificar l’autor del treball, 

el tutor o la universitat on s’ha realitzat. 

8- El fet que els treballs siguin anònims compleix el propòsit d’assegurar la 

neutralitat de les avaluacions i de garantir la confidencialitat dels participants. 

9- La UAO CEU, després d’haver rebut les qualificacions del jurat, es posarà en 

contacte amb els finalistes a través de les dades que hagin proporcionat a la 

sol·licitud. 

10- La mera presentació del treball en aquest concurs implica que els participants 

manifesten el coneixement, el consentiment i l’acceptació d’aquest reglament. 



 

 

PROCEDIMIENT 

 
 

1. Presentació de la documentació 

La documentació següent s’ha de presentar per mail (no presencialment) al correu 

electrónic  concurstfm@uao.es:  

1.1 Formulari d’inscripció i signatura d’acord amb el Reglament de Protecció de 

Dades. 

1.2 Carta que deixi constància que el treball és una còpia fidel de l’original (i la 

declaració que s’han introduït les correccions que ha suggerit el tribunal, si 

és procedent), així com de que el treball no ha estat presentat en aquest ni 

d’altres concursos. 

1.3  Una còpia del TFM on no es pugui identificar l’autoria, el tutor o la 

Universitat. 

1.4 Documentació acreditativa de la nota obtinguda per la universitat 

corresponent. 

 
2. Selecció de finalistes 

2.1 Quan s’hagin rebut tots els treballs en el termini establert el jurat serà 

l’encarregat de dirimir els que mereixin els premis. D’aquests, se’n 

seleccionaran tres finalistes. El jurat valorarà no només la qualitat tècnica 

dels treballs, sinó també altres aspectes com ara l’originalitat, la temàtica 

motivadora per als estudiants de Psicologia, la rellevància de les aportacions 

o el grau d’aplicabilitat dels treballs al món laboral.. 

 
 

La resolució del jurat es donarà a conèixer durant la segona quinzena del mes de 

Setembre d’engany. 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un missatge de correu electrònic a 

concurstfm@uao.es 
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