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ACTA PROVISIONAL DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LES AJUDES 

DE L'INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE 

GÈNERE PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DIRIGIDES A LA  

REDACCIÓ DE TESIS DOCTORALS DES DE LA PERSPECTIVA DE 

GÈNERE 

 

A Alacant, a 4 de desembre de 2018, i sent les 10:00 hores es reuneix la comissió 

avaluadora d'aquestes ajudes amb l'assistència de: 

-Directora de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere, Mónica Moreno 

Seco. 

-Secretària de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere, Helena Establier 

Pérez. 

-Integrant del Consell de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere, 

Esther Linares Bernabéu. 

-Directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat d’Alacant, Ángeles Sirvent Ramos. 

-Integrant del Consell de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere, 

Marcos Jesús Iglesias Martínez. 

-Integrant del Consell de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere, Lola 

Blasco Rico. 

 

  

Vots delegats: 

-Maribel Peñalver Vicea, integrant de l’IUIEG, delega en Helena Establier Pérez. 

 

En primer lloc, la comissió examina i avalua cadascuna de les sol·licituds. La puntuació 

obtinguda per cadascuna de les persones sol·licitants és la següent: 

 

 SORIA BERROCOSA, MARÍA DE LA SOLEDAD: 8’5 

 GARIS PUERTO, NATALIA: 8’7 

 Mª LUISA USERA CLAVERO: 8 

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: 8,25 

 Mª TERESA ÀVILA MARTÍNEZ: 10 

 TINEO DURÁN, JEANNETTE DEL CARMEN: 9 

 MATEOS GARCÍA, JOSÉ TOMÁS: 6 

 ARAGONÉS GONZÁLEZ, MARÍA: 7 

 MARTÍNEZ QUILES, MARÍA TERESA: 7,25 

 MARTOS FERRER, CARLOS: 7,5 

 

 

 

 

SORIA BERROCOSA, Mª DE LA SOLEDAD 
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CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’ activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos (fins a 1 punt) 

1 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

1 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 1’5 

6. El curriculum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà  
especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

1 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

0 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

8’5 

 

 

GARIS PUERTO, NATALIA 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. La activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la 
persona sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos (fins a 1 punt) 

0,7 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

1 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 2 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
 especialment  la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

1 

7. No haver-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

0 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

8,7 

 

USERA CLAVERO, MARÍA LUISA 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos (fins a 1 punt) 

0,75 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

0 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 1,75 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

0,5 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

1 
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PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

8 

 

 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos (fins a 1 punt) 

0,25 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

1 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 2 

6. El curriculum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

0 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

1 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

8,25 

 

ÀVILA MARTÍNEZ, Mª TERESA 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos (fins a 1 punt) 

1 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

1 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 2 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà especialment 
la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

1 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

1 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

10 

 

TINEO DURÁN, JEANNETTE DEL CARMEN 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos(fins a 1 punt) 

1 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

1 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 2 
punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 
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5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 1 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
 especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

1 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

1 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

9 

 

MARTOS FERRER, CARLOS 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos  (fins a 1 punt) 

0’5 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

0 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

1 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 2 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

1 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

1 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

7’5 

 

ARAGONÉS GONZÁLEZ, MARÍA 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos(fins a 1 punt) 

1 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

1 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

1’75 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 2 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 0’25 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

1 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

0 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

7 

 

MATEOS GARCÍA, JOSÉ TOMÁS 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos (fins a 1 punt) 

1 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

0 
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3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 2 
punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 0 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 2 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
 especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

1 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

0 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

6 

 

MARTÍNEZ QUILES, MARÍA TERESA 

CRITERIS DE SELECCIÓ. Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts 

1. L’activitat prèvia desenvolupada en l'àmbit dels estudis de gènere per la persona 
sol·licitant, s’hi valoraran especialment les publicacions i comunicacions en 
congressos (fins a 1 punt) 

0’5 

2. Haver formalitzat la matrícula en el Programa de Doctorat d'Estudis 
Pluridisciplinaris de Gènere (1 punt) 

0 

3. Els objectius del projecte de tesi doctoral des de la perspectiva de gènere (fins a 
2 punts). 

2 

4. La metodologia, viabilitat i planificació temporal (fins a 2 punts). 1’5 

5. La justificació de l'acció que es vol dur a terme i del pressupost (fins a 2 punts). 2 

6. El currículum del director o directora de la tesi doctoral, s’hi valorarà 
especialment la seua trajectòria en estudis de gènere (fins a 1 punt). 

0’25 

7. No havers-se beneficiat d'aquesta mateixa ajuda en la convocatòria anterior (1 
punt) 

1 

PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A OBTENIR L'AJUDA: 6 PUNTS 
 PUNTUACIÓ TOTAL: 

7’25 

 

 

En segon lloc, d'acord amb la puntuació obtinguda, la comissió RESOL concedir les 

següents sis ajudes:  

 

 ÀVILA MARTÍNEZ, Mª TERESA: 10 

 TINEO DURÁN, JEANNETTE DEL CARMEN: 9 

 GARIS PUERTO, NATALIA: 8’7 

 SORIA BERROCOSA, Mª DE LA SOLEDAD: 8’5 

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: 8’25 

 USERA CLAVERO, MARÍA LUISA: 8 

 

En tercer lloc la comissió acorda publicar la resolució provisional en la pàgina web  de 

l'Institut  (http://ieg.ua.es/). 

 

En quart lloc, es concedeix un termini de cinc dies naturals per a presentar al·legacions. 

En cas que no hi haguera al·legacions i transcorregut el termini de 5 dies naturals, 

aquesta resolució es considerarà com a definitiva. 
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En cinquè lloc la comissió recorda que de conformitat amb la convocatòria 

“L'acceptació de l'ajuda haurà de ser comunicada en un termini màxim de 10 dies 

naturals a partir de la publicació de la resolució definitiva, en cas contrari s'entendrà que 

es renuncia a l'ajuda”. L'acceptació haurà de comunicar-se a l'Institut Universitari 

d’Investigació d'Estudis de Gènere (mitjançant correu electrònic: iuieg@ua.es o adreça 

postal: Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere. Aulari II, 1a planta. 

Carretera de Sant Vicent s/n – 03690 Sant Vicent del Raspeig . Alacant).  

 

En sisè lloc, la comissió comunica que el muntant econòmic de l'ajuda concedida està 

subjecte a les retencions corresponents. 

 

En setè lloc, la comissió recorda la necessitat de realitzar l'informe final, amb la 

justificació de les despeses realitzades. 

 

3. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE L'AJUDA: 

 Els qui es beneficien d'una de les ajudes contemplades en aquesta convocatòria hauran 

de: 

- Dur a terme l'acció en els terminis previstos en la sol·licitud. 

- Fer referència a la seua condició de beneficiària o beneficiari d'aquesta ajuda de 

l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant en 

les publicacions i altres resultats que es puguen derivar de les activitats d’investigació 

portades a cap durant el període en què es benificia l'ajuda. 

- En el termini màxim d'un any a partir de la data de resolució, lliurar en l'Institut 

Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere tota la documentació requerida en 

l'apartat 7 de la present convocatòria (Documentació justificativa que caldrà lliurar 

perquè siga abonada l'ajuda). 

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les 

normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria. 

 

En vuitè lloc, la comissió felicita a totes les persones sol·licitants per la qualitat dels 

projectes presentats. 

 

De tot la qual cosa, com a secretària done fe. 

 

 

 

 

 

Signat:  Helena Establier Pérez                        

Secretària de la comissió                                         
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