
 
 

 

 

CONVOCATÒRIA DEL PRIMER PREMI “IGUALTAT EN 

LA FACULTAT D’ECONOMIA”  
 

 

Objectiu  

 

L'objectiu del primer premi “IGUALTAT EN LA FACULTAT 

D’ECONOMIA: Iniciatives de Conciliació” és reconèixer públicament les 

propostes de conciliació desenvolupades en la FdE de la Universitat de 

València així com impulsar el desenvolupament de propostes que 

afavorisquen la conciliació i la igualtat en la FdE. El premi reconeix les 

mesures implantades o les propostes per a facilitar la conciliació de la vida 

laboral, personal i familiar del personal que treballa i estudia en la Facultat. 

 

Candidats  

 

Podrà presentar-se al premi qualsevol persona o grups de persones amb 

vinculació a la FdE com a PAS, PDI o estudiantat en el seu propi nom o en 

representació d'un servei, unitat, assignatura, departament….  

 

Contingut de les propostes:  

El premi pot recaure en qualsevol de les següents propostes:  

1. Proposada tipus 1.  
Es premiarà en aquest cas una iniciativa ja en marxa que 

afavoreix la conciliació en un servei de la FdE, en un 

departament, entre un grup de docents, etc… Aquesta proposta 

pot ser formal (hi ha un acord, norma…que l'arreplega) o pot ser 

informal (uns usos o formes d'actuació que afavoreixen la 

conciliació).  

En aquest cas la proposta haurà d'incloure la descripció de la iniciativa, 

els col·lectius als quals afecta, la data d'engegada i els resultats 

aconseguits. També es valoraran les millores introduïdes al llarg del 

temps en la propostes així com les dificultats oposades en la seua 

aplicació.  

 

 



2. Proposada tipus 2. 

 Un projecte de conciliació que afecte a qualsevol de les activitats 

que es desenvolupen en la FdE, en un servei de la FdE, en un 

departament, entre un grup de docents, en una assignatura, etc…. 

En aquest cas la proposta haurà d'incloure la descripció del 

projecte, els col·lectius que es poden veure beneficiats pel 

projecte, un pla d'engegada i els resultats que esperen ser 

aconseguits.  

 

Jurat del premi “Igualtat en la Facultat d’Economia: Iniciatives de 

Conciliació”.  

El Jurat estarà presidit pel Degà de la FdE, la representant de la FdE en la 

Comissió d'Igualtat de la UV i quatre integrants de la Comissió d'Igualtat 

de la Facultat d'Economia.  

La composició del Jurat 2014 és la següent: Vicent Soler, Amparo Cervera, 

María Luisa Moltó, María Onieva, Mayte Blasco i Maria Iborra.  

 

Termini de presentació al premi “Igualtat en la Facultat d’Economia: 

Iniciatives de Conciliació”.  

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 2 de maig a les 14 

hores. Les candidatures hauran de presentar les sol·licituds en el Deganat 

de la FdE. El jurat fallarà el premi en un termini màxim d'un mes.  

 

Dotació del premi “Igualtat en la Facultat d’Economia: Iniciatives de 

Conciliació”.  

La persona o persones integrants del grup guanyador rebran una 

certificació del premi. El premi estarà dotat amb 500 euros. 


