
 

 
 

Resolució del 29 de gener de 2021, de la degana de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de 
la Universitat de València, per la qual es convoca i s’estableixen les bases reguladores del 
Concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels 
efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” que es celebrarà durant el curs acadèmic 
2020-21 a la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València. 

 
La degana de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València, fent ús de les 
atribucions que li confereix la resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de 
València (DOGV de 27 de juny de 2019), per la qual s'aprova la delegació de funcions en els 
vicerectors i vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d ' aquesta universitat, 

 
RESOL: 

 
Convocar el Concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió 
dels efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” que es celebrarà durant el curs acadèmic 2020- 
2021, a la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València i aprovar les bases 
generals que regulen aquesta convocatòria, incloses com a annex I d 'aquesta resolució. 

 
Els Premis del Concurs es finançaran a càrrec del capítol II del pressupost de la Facultat de 
Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València per al 2021 (orgànica 121000000). L’import 
total dels 10 premis serà de 1.700 euros. 

 
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, conforme a 
l’article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes 
comptador des de l'endemà de la seua notificació o publicació davant el mateix òrgan que va 
dictar la resolució, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu en el termini 
de dos mesos comptadors des del dia següent a la seua notificació o publicació davant els 
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana. 

 
 

La degana de la Facultat de Psicologia i Logopèdia 
Per delegació del rector (DOGV de 27 de juny de 2019) 

 
 
 
 
 

Mª Dolores Sancerni Beitia 
València, 21 de desembre de 2020 



 

 
ANNEX I 

 
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS “APORTACIONS 
DES DE L'ÀMBIT DE LA PSICOLOGIA I DE LA LOGOPÈDIA PER A LA GESTIÓ 
DELS EFECTES DE LA PANDÈMIA I DE LA NOVA NORMALITAT” DE LA 
FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
EN EL CURS 2020-21 

 
l. Objecte de la convocatòria 

 
Aquests premis es convoquen a fi de reconèixer els treballs acadèmics, de primer a tercer 
curs, els Treballs Fi de Grau (TFG) del graus de psicologia i logopèdia i els Treballs Fi de 
Màster (TFM) dels màsters en què l’organisme responsable és la Facultat de Psicologia i 
Logopèdia) més destacats vinculats a la situació sanitària y social en la que ens hem trobat 
en aquest curs acadèmic. 

 
2. Participants 

 
a. Estudiants de primer a tercer dels graus en psicologia i logopèdia de la Facultat de 

Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València. Es presentaran en equips de tres a 
quatre persones. El treball ha de estar vinculat a una o més assignatures. 

b. Estudiants del grau psicologia i logopèdia de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la 
Universitat de València de que han presentat i superat el seu TFG durant el curs 2020- 
21 fins a la fi del termini establert en aquesta convocatòria per a la presentació de treballs. 

c. Estudiants que han presentat i superat el seu TFM en els estudis de postgrau oficials 
adscrits a la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València durant el 
curs 2020-21 fins a la fi del termini establert en aquesta convocatòria per a la presentació 
de treballs. 

 
3. Premis 

 
a. S’atorgaran 3 premis, un per curs (de primer a tercer) per a cada grau (psicologia i 

logopèdia). Cada premi per equip serà de 150 euros. 
b. Un premi de 200 euros per a TFG del grau en psicologia i un per TFG del grau en 

logopèdia. 
c. Dos premis de 200 euros per als TFM dels màsters oficials adscrits a la Facultat de 

Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València. 
 

Per a rebre el premi serà necessari que el beneficiari l’accepte expressament presentant la 
documentació acreditativa a l’efecte (Annex III), en el termini de 7 dies des de la notificació 
de la resolució, en la Secretaria de la Facultat de Psicologia i Logopèdia. 

 
El premiats i finalistes presentaran els seus treballs en una Jornada, de caràcter presencial u 
online, dedicada a la difusió amb l’objectiu de visibilitzar la contribució professional de la 
psicologia i la logopèdia a la solució de problemes vinculats a la pandèmia y a la nova 
normalitat i difondre las millors iniciatives 



 

 
 

4. Comissió de valoració dels treballs 
 

Per al concurs es designarà un comitè de valoració que serà l'encarregat de proposar la 
concessió dels premis. El comitè estarà format per la persona de l’equip deganal amb 
responsabilitat en processos de qualitat, les coordinadores del grau en psicologia i logopèdia, 
i el professorat coordinador dels quatre cursos de cada grau. 

 
El comitè farà una proposta de concessió dels premis, que serà publicada a la pàgina web de 
la Facultat de Psicologia i Logopèdia i al Tauler Oficial de la Universitat de València. 

 
5. Criteris de valoració 

 
La comissió valorarà els treballs presentats segons els següents criteris: 

 
– Aspectes innovadors en el plantejament del treball (30%) 
– Organització, metodologia i rigor científic (30%) 
– Interès dels resultats obtinguts (40%) 

 
 

La degana de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València, fent ús de 
les atribucions que li confereix la resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat de la 
Universitat de València (DOGV de 27 de juny de 2019), per la qual s'aprova la delegació de 
funcions en els vicerectors i vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans 
d'aquesta universitat, farà la resolució dels premis d’acord amb la valoració efectuada per la 
comissió. 

 
6. Sol·licitud i documentació 

 
Les sol·licituds s’han de presentar única i exclusivament en modalitat electrònica mitjançant les 
instruccions que es publicaran al web de la Facultat de Psicologia i Logopèdia 
(https://links.uv.es/Ep7ncEC) fent ús de la plataforma ENTREU de la Universitat de València. Les 
persones participants adjuntaran el seu treball en format pdf. 
 
 

7. Termini de presentació 
 

Les sol·licituds s’han de presentar per als treballs de primer a tercer dels graus de Psicologia 
i de Logopèdia des de el 20 de maig de 2021 fins al 10 de juny de 2021. 
En el cas dels TFGs i TFMs s’hauran de presentar des de el 20 de juliol de 2021 fins al 30 de 
juliol de 2021. 

 
 

8. Drets d'imatge 
 

Les imatges, fotografies i vídeos realitzats en els actes relacionats seran tractats segons les 
normes de la Universitat de València. Els documents audiovisuals realitzats seran propietat 



 

 

de la Universitat de València i podran ser utilitzats lliurement als efectes de la difusió dels 
esdeveniments. 

 
La inscripció i participació al concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la 
logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” de la 
Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València implicarà l'acceptació 
d’aquesta convocatòria i de les seues bases. 

 
La degana de la Facultat de Psicologia i Logopèdia 

 
 
 

Mª Dolores Sancerní Beitia 
València, 29 de enero de 2021 



 

 

ANNEX II 
 

FITXA D'INSCRIPCIÓ A CONCURS PER A TREBALLS DE PRIMER A TERCER CURS 
"Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i 

de la nova normalitat " 
 
 

 Participants en l’equip  

1. Nom i cognoms  

Mail UV  

Telèfon  

 
Signatura 

 

2. Nom i cognoms  

Mail UV  

Telèfon  

 
Signatura 

 

3. Nom i cognoms  

Mail UV  

Telèfon  

 
Signatura 

 

4. Nom i cognoms  

Mail UV  

Telèfon  

 
Signatura 

 

Grau  
Assignatura per a 
la que s’ha elaborat 

 

Títol del treball  



 

Sol·liciten inscriure's al concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a 
la gestió dels efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” organitzat per la Facultat de 
Psicologia i Logopèdia, en el curs en el qual estan matriculats: 

□ Primer 
□ Segon 
□ Tercer 

 

 
 

 

Signat: 
 
 

València a ......... de ........................... de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breu explicació de 
les principals 
aportacions del 
treball (màxim 250 
paraules) 



 

 

FITXA D'INSCRIPCIÓ CONCURS de TFG: 
"Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels efectes de la 

pandèmia i de la nova normalitat " 
 
 

 Participant  

Nom i cognoms  

Mail UV  

Telèfon  

 
Signatura 

 

 
Títol del TFG 

 

Data defensa  

Qualificació rebuda  

Grau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breu explicació de les 
principals 
aportacions del 
treball (màxim 250 
paraules) 

 



 

 

 
 
 

Signat: 
 
 
 

València a ......... de ........................... de 2021 

Sol·licita inscriure's al concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la 
logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” organitzat 
per la Facultat de Psicologia i Logopèdia 



 

 

FITXA D'INSCRIPCIÓ CONCURS de TFM: 
"Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels efectes de la 

pandèmia i de la nova normalitat " 
 

 Participant  

Nom i cognoms  

Mail UV  

Telèfon  

 
Signatura 

 

 
Títol del TFM 

 

Data defensa  

Qualificació rebuda  

Nom del Màster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breu explicació de les 
principals 
aportacions del 
treball (màxim 250 
paraules) 

 



 

 

 
 
 

Signat: 
 
 

València a ......... de ........................... de 2021 

Sol·licita inscriure's al concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la 
logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” organitzat 
per la Facultat de Psicologia i de Logopèdia. 



 

 

ANNEX III 
 

MODEL D'ACCEPTACIÓ INDIVIDUAL DEL PREMI. Concurs “Aportacions des de 
l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i de 
la nova normalitat”. 

 
 

En  /Na  ..........................................................................................., amb DNI ........................... , domiciliat 

en ............................................................................................................................................................................... 

de.......................................................... província de ................................................................................. amb 

número de telèfon..........................................................i amb e-mail..................................................................... 
 

EXPOSA 
 
 

l. Que per resolució de la degana de la Facultat de Psicologia de la  Universitat  de  València de 21 de desembre 
de 2020 es concedeixen els premis del concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la 
logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” que se celebren 
durant el curs acadèmic 2020-2021 a la Universitat de València. 

 
2. Assenyala: 

□ Que, respecte a l'esmentada convocatòria, he obtingut el premi de ................ curs 

□ Que, respecte a l'esmentada convocatòria, he obtingut el premi de TFG 

□ Que, respecte a l'esmentada convocatòria, he obtingut el premi de TFM 

3. Que la base 3 de la referida convocatòria estableix com a obligació per a poder obtenir el premi que els 
beneficiaris/es del mateix l'accepten i presenten la documentació acreditativa de tal acceptació, en el 
termini de 8 dies des de la notificació de la resolució, en la Secretaria de la Facultat.. 

 
És per tot això que l'interessat/da emet la següent ACCEPTACIÓ DEL PREMI 

 

La persona que signa aquest document ACCEPTA de forma incondicional el premi adjudicat al concurs 
“Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels efectes de la 
pandèmia i de la nova normalitat” de la Facultat de Psicologia i de Logopèdia de la Universitat de València. 

 
El/la beneficiari/a: 

 
 

Signat 
 

València, ............ de .................................... de 2021 
 
 

FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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