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PREMI 

A LA RECERCA EN GÈNERE

Premi als treballs 
de recerca de batxillerat 
dels centres educatius 
de la Conca d’Òdena

Recerques entregades el curs vigent
L’objectiu del premi és promoure 
treballs de recerca que tinguin 
relació amb l’equitat de gènere, 
els feminismes, les violències 
masclistes i en definitiva tot 
allò relacionat a la promoció de 
la igualtat i la perspectiva de 
gènere. El Premi Nativitat Yarza 
es destina als treballs de recerca 
entregats en el curs actual. 

Qui va ser 
Nativitat Yarza?
Va néixer a Valladolid l’any 1872, va es-
tudiar a l’Escuela Normal de Maestras 
d’Osca i a partir de 1906, va exercir en 
diversos pobles de Catalunya i Aragó, 
entre els quals cinc de l’Anoia: Santa 
Margarida de Montbui, Vilanova del 
Camí, Igualada, Bellprat i la Pobla de 
Claramunt. Va ser una republicana con-
seqüent, va participar en l’activitat polí-
tica d’aquell període apassionant i, a les 
eleccions municipals del 14 de gener de 
1934, va convertir-se en la primera alcal-
dessa elegida per sufragi popular a Ca-
talunya i Espanya. Ho va ser de Bellprat. 
Quan va produir-se l’alzamiento fran-
quista, el 1936, ja tenia 63 anys d’edat, 
però va allistar-se immediatament per 
anar al front d’Aragó a fer costat a les 
forces lleials a la República. Després 
va romandre a Barcelona i, acabada la 
guerra, va marxar cap a l’exili.
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Temàtica 
Entenem la perspectiva de gènere com 
una aproximació crítica a qualsevol fe-
nomen que desvetlla, visibilitza, analitza 
o afronta les desigualtats entre dones i 
homes, incloent-hi les institucions soci-
als i culturals que les sustenten, com la 
família, la sexualitat, la divisió sexual del 
treball, els processos de socialització, les 
lleis, les creences, valors i normes socials, 
entre d’altres. La perspectiva de gènere 
considera el gènere com a construcció 
històrica de caràcter social i cultural, que 
actua com a principi, ordena l’accés de 
manera desigual als recursos (materials, 
ideològics i simbòlics) i crea una jerarquia 
entre allò que es defineix en cada context 
com a masculí o femení, articulant-se i re-
forçant altres desigualtats.

Requisits
• Haver presentat el treball de recerca 

durant el curs actual
• Ser alumnat d’un centre de la Conca 

d’Òdena.
• El treball de recerca ha de ser original 

i inèdit.
• Utilitzar un llenguatge no sexista ni 

androcèntric.

Presentació i termini
• Per correu electrònic a l’Àrea d’Igualtat 

de Gènere igualtat@micod.cat 
• En format pdf
• No hi ha d’haver el nom de l’autor o au-

tora ni de la persona tutora ni centre 
escolar.

• El treball es presentarà juntament 
amb un resum de 500 paraules (sen-
se autoria). En aquest resum ha de 
constar un telèfon i correu electrònic 
de contacte.

• Consulta el termini de presentació 
dels treballs a les bases publicades a 
www.micod.cat

Premi
El premi està dotat en 1.000 € i es distri-
bueix de la següent manera:

• La persona amb el treball més ben va-
lorat rebrà 350€

• La persona amb el segon treball més 
ben valorat rebrà 150€ 

• El centre educatiu on estigui escola-
ritzada la persona amb el treball més 
ben valorat rebrà 500€ en forma d’ac-
tivitats formatives, divulgatives o de 
sensibilització sobre igualtat de gène-
re, integrades en el Programa de Coe-
ducació de la MICOD. 

Criteris de valoració dels treballs 
Criteris generals (Màxim 5 punts) 

• Grau d’adequació a l’objecte i finali-
tat del premi (promoure la perspec-
tiva de gènere) Màxim 1,5 punts

• Concreció i coherència del treball 
amb la temàtica proposada  
Màxim 1,5 punts

• Ús no sexista ni estereotipat del 
llenguatge  Màxim 1 punt

• Rellevància social de la temàtica 
presentada  Màxim 1 punts

Criteris específics (Màxim 5 punts)
• Es mostra una perspectiva plural  

i diversa de les dones Màxim 1 punt

• Aplicabilitat de les conclusions en  
la millora de la vida de les dones 
Màxim 1 punt

• Innovació de la temàtica abordada 
Màxim 1 punt

• Capacitat crítica i argumentativa 
que qüestioni el sexisme en la  
societat Màxim 2 punts

La decisió de la comissió serà inapel·la-
ble. El dia, lloc i hora de l’atorgament del 
premi es farà saber a la persona direc-
tament i coincidirà amb la commemo-
ració del 8 de març Dia internacional de 
les dones. La comissió pot considerar el 
premi desert.

Bases 


