
als millors treballs 
de Fi de Grau, Fi de 
Màster o Postgrau

Pots guanyar fins a 1.250 € 
(més 300 € en productes i 
serveis del mercat Social)

fent el teu treball sobre 
temàtica vinculada a:

TERCER SECTOR 
ECONOMIA SOCIAL 

O COOPERATIVES

Vols guanyar un PREMI pel teu
treball de Fi de Grau, Fi de Màster
o Postgrau?

El teu treball és sobre
temàtica vinculada al TERCER
SECTOR, ECONOMIA SOCIAL O
COOPERATIVES?

el programa de foment d’economia social 
vol reconèixer el teu esforç amb 6 premis de 
fins a 1.250 € en metàl·lic + 300 € en serveis 
i productes del mercat Social.

Presenta el teu treball abans del 18 de
setembre del 2019.

Encara hi ets a temps!

Consulta les bases i obté més informació a:
premis@rocagales.cat 
www.aracoop.coop/premis

DOTACIONS DELS PREMIS
• Premi especial TFG: dotació de 1.250 € 
 + serveis i productes del mercat Social  
 valorats en 300 €.

• Primer premi TFG: dotació de 1.050 € 
 + serveis i productes del mercat Social  
 valorats en 300 €.

• Segon premi TFG: dotació de 850 € 
 + serveis i productes del mercat Social  
 valorats en 300 €.

• Premi especial TFM o Postgrau: 
 dotació de 1.250 € + serveis i productes  
 del mercat Social valorats en 300 €.

• Primer premi TFM o Postgrau: dotació de  
 1.050€ + serveis i productes del mercat  
 Social valorats en 300 €.

• Segon premi TFM o Postgrau: dotació de  
 850 € + serveis i productes del mercat 
 Social valorats en 300 €.

RECORDA:

Trobaràs tota la informació relativa als premis, 
bases, link al formulari per pujar el teu treball i 
e-mail de consultes a:

premis@rocagales.cat 
www.aracoop.coop/premis
En aquesta pàgina trobaràs un link per accedir 
a les BASES DELS PREMIS i al FORMULARI on 
hauràs d’enviar la informació necessària.

Organitzat per:

Promogut per:

Finançat per:Data màxima de presentació de
treballs: 18 de setembre de 2019

PREMIS

EDICIÓ
2019



QUÈ SÓN ELS PREMIS 
economia social
El programa de foment de l’economia social, 
amb la col·laboració de la Fundació Roca i 
Galès, que té com a objectiu principal l’estudi 
i la promoció del cooperativisme a Catalunya 
i dels seus principis i valors, estableixen un 
reconeixement dels millors Treballs de Fi de 
Grau (TFG) i Fi de Màster o Postgrau (TFM) 
sobre el tercer sector, l’economia social o les 
cooperatives.

Els premis tenen la finalitat de reconèixer tre-
balls acadèmics teòrics i pràctics sobre l’eco-
nomia social, cooperativa i del tercer sector 
que posin en valor noves maneres de produir, 
gestionar i consumir.

En aquesta edició es valoraran especialment 
els treballs que abordin respostes actuals de 
la societat, com per exemple: noves formes de 
producció, el cooperativisme de plataforma, 
noves formes de consum o de gestió innovado-
res des del cooperativisme, la continuïtat d’ac-
tivitats econòmiques en forma de cooperativa 
així com altres reptes de l’economia social.

Poden presentar-se als premis aquelles per-
sones que hagin presentat un Treball de Fi de 
Grau (TFG) o Treball de Fi de Màster o de Post-
grau (TFM) i que reuneixi les condicions esta-
blertes en les bases d’aquests premis.

QUI ES POT PRESENTAR
Poden optar al premi aquelles persones que ha-
gin presentat un TFG o un TFM o de Postgrau en 
una institució acadèmica situada a Catalunya, 
obtenint una qualificació superior o igual a 7 
sobre 10. Els TFG, TFM o Postgrau han d’haver 
estat supervisats pel professorat o persona tu-
tora de la facultat on estigui matriculat l’alumne, 
d’acord amb la normativa dels centres respec-
tius.

Només s’admetrà una sol·licitud per TFG ,TFM o 
Postgrau presentat, independentment del nom-
bre de persones que l’hagin realitzat.

QUINES CONDICIONS HA DE 
TENIR EL TEU TREBALL:
1. La temàtica del TFG , TFM o Postgrau ha   
 de fer referència a una temàtica vinculada  
 al tercer sector, l’economia social o les 
 cooperatives.

2. Els TFG i TFM o Postgrau, han d’haver estat  
 presentats entre el 21 de setembre de 2018 i  
 el 18 de setembre de 2019.

3. Han de ser treballs originals, que compleixin  
 amb la normativa de la institució acadèmica  
 en la qual han estat presentats, i han d’haver  
 estat qualificats per la universitat amb una  
 nota igual o superior a 7.

4. La llengua emprada en el treball pot ser 
 català, castellà o anglès.

QUÈ HAS DE FER PER 
PRESENTAR-TE:
Tota la informació relativa als 
premis esta disponible al web 
www.aracoop.coop/premis

Més informació: 
premis@rocagales.cat

En aquesta pàgina 
trobaràs un link per 
accedir a les 
BASES DELS PREMIS i al 
FORMULARI on hauràs 
d’enviar la informació 
necessària.

Això ho hauràs de fer 
abans del 18 de 
setembre de 2019.


