
                                                

 

 

La Universitat de Barcelona contra la violència masclista: 

Uneix-t´hi de deBò 

TREBALL A REALITZAR PER L´ALUMNAT 

 

 

• El projecte  

El projecte pot ser, científic, artístic, literari o tècnic i haurà de tractar o 

inspirar-se en la problemàtica de la violència masclista, posant-la en 

evidència; haurà de reivindicar la lluita contra la violència, i suggerir alguna 

manera d´ incidir-hi en el si de la Universitat de Barcelona. 

 

Com que la participació en aquest projecte és oberta a tots i totes les 

alumnes de les facultats de la Universitat de Barcelona, el format final del 

treball pot ser divers; podria ser un text lliure (assaig o literari), un cartell, 

un taller, una peça de música, un material audiovisual, una pintura o 

escultura, una actuació artística, o qualsevol altre dels formats possibles.  

 

L’elaboració i la presentació del treball serà col·lectiva en coherència amb 

la finalitat de sensibilització i prevenció del projecte. En aquest darrer cas, 

a més, els i les alumnes poden ser de la mateixa o de diferents disciplines 

i/o facultats. 

 

 

• Persones referents de la tutoria 

Cada grup tindrà la possibilitat de ser tutoritzat per membres de les 

comissions d’igualtat dels campus, que assumiran la feina de seguiment  

del projecte o treball final a traves del moodle.  

Les comissions seran també les encarregades de valorar positivament el 

treball i donar indicacions en cas que s´hagin de realitzar canvis. 

 

 

 

 

 



                                                

 

• Data i forma de lliurament 

El treball o projecte final es podrà presentar fins al dia 2 de novembre de  

2015. Consisteix en una entrega física, que s’haurà de dipositar a l’Oficina 

d’igualtat de la Universitat de Barcelona, carrer Baldiri Reixac, 2 

(Barcelona) en horari de 10 a 13 h, i un de digital via moodle. 

 

 

• Criteris de Valoració 

Es valorarà: 

� L’adequació del projecte a l’objectiu de la proposta. 

� L´originalitat. 

� La repercussió potencial en el context universitari. 

Hi podrà haver dues valoracions, positiva o canvis a fer. 

 

 

• Exposició dels projectes  

El dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència envers les 

dones, serà l´exposició pública dels treballs a l´edifici històric de la 

Universitat de Barcelona en els patis de ciències i lletres. 

 

 

•  Gestió del primer premi  

El millor treball o projecte rebrà un premi a l’excel·lència que consta d´una 

part econòmica de 250 euros i un diploma de reconeixement institucional. 

L’acte de lliurament del premi coincidirà amb l’acte de presentació del 

projecte en la Jornada del 25 de novembre (Dia Internacional contra la 

Violència de Gènere) . 


