
           

Resolució de 11 de maig de 2021 de la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la 
Universitat de València, per la qual es resol la VII edició del Concurs Comprendre la Societat 
amb Ciències Social, curs 2020-2021. 

Antecedents 

Que per resolució de data 25 de noviembre de 2020, la vicerrectora d’Ocupació i Programes 
Formatius de la Universitat de València, fent ús de les competències que li confereix la resolució 
de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 18 de gener de 
2021), va convocar la setena edició del Concurs “Comprendre la societat amb Ciències Socials”, 
dirigit a estudiants i estudiantes de Batxillerat i Cicles Formatius Superior. 

Que el Jurat composat per: Mª José Aradilla Marqués, Marcela Jabbaz Churba, Trinidad Gregori 
Monzó, Francisco José Ródenas Rigla, Miguel Ángel García Calavia i Celia Fernández Prats, es va 
reunir el 30 d’abril de 2021 i va decidir proposar atorgar el premi als següents treballs: 

• Questiona’t: Creación de un grupo de Hombres igualitarios en el Centro de Atención 
General de Masamagrell (Fundación Diagrama), presentat per CIPFP Misericòrdia 
(Valencia)-área de Treball Social i Serveis Socials 

• La Cultura Valenciana en Tiempos de Pandemia-presentat per IES ANDREU SEMPERE, 
ALcoi (Alacant)-àrea de Relacions Laborals i Recurs Humans 

• Impacto del uso de las redes sociales en el autoconcepto. presentat per IES JUAN DE 
GARAY, (Valencia), área Sociologia 

En virtud de tot el que s’ha exposat, 

Resol: 

Atorgar els premis corresponents al VII Concurs “Comprendre la Societat amb Ciències Socials” 
de la Facultat de Ciències Socials al treballs: 

• Questiona’t: Creación de un grupo de Hombres igualitarios en el Centro de Atención 
General de Masamagrell, presentat per CIPFP Misericòrdia (Valencia) 

•  La Cultura Valenciana en Tiempos de Pandemia-presentat per IES ANDREU SEMPERE, 
ALcoi (Alacant) 

• Impacto del uso de las redes sociales en el autoconcepto. presentat per IES JUAN DE 
GARAY, (Valencia) 

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptat des de 
l’endemà al de la seua publicación o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els 
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini 
de dos mesos contats a partir de l’endemà de la seua publicació. 

València, 11 de maig de 2021 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius 
per delegació de la rectora (DOGV de 18 de gener de 2021) 

Mª Adela Valero Aleixandre 
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