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ACTA-RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE L’IUIEG PER A LA 
CONCESSIÓ DEL PREMI 2021 A TREBALLS DE FINAL DE MÀSTER EN ESTUDIS 
DE GÈNERE 
 
L'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere, amb la finalitat de premiar les 
investigacions d'especial qualitat, realitzades des d'una perspectiva feminista i de 
gènere, convoca el Premi 2021 a Treballs de Final de Màster en Estudis de Gènere. 
 
Conforme a les bases de la convocatòria publicada en el BOUA de 27 de novembre de 
2020 (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=6094.pdf), el jurat del premi estarà format 
per les persones integrants de la Comissió Permanent de l’IUIEG. 
 
A Alacant, a 18 de març de 2021, i sent les 12.00 hores es reuneix el jurat del premi 
amb l'assistència de: 
 
Helena Establier, Toni Maestre, Sara Prieto, Rubén Martínez i Alejandra Hernández. 
 
 
Vots delegats: 
Bàrbara Ortuño delega en Helena Establier. 
 
 
El jurat procedeix a l'examen dels treballs presentats que compleixen amb les bases 
de la convocatòria: 
 
- “Integrating Imperatives and Feminism through Princess Mononoke (1997) in the 
English as a Foreign or Second Language Classroom 
- “¡Estamos aqueer! Educación y visibilidad LGTBI+ en las aulas de ELE: Una 
propuesta a través de la cultura española” 
- “Nación masculina vs. nación femenina: La imagen de la neutralidad española 
durante la Primera Guerra Mundial” 
 
 
El jurat destaca la notable qualitat dels treballs presentats i decideix, per unanimitat, 
atorgar el Premi 2021 de l’IUIEG a Treballs de Final de Màster en Estudis de Génere 
al treball “Nación masculina vs. nación femenina: La imagen de la neutralidad 
española durante la Primera Guerra Mundial” de Berta A. Lillo Gutiérrez. Aquest treball 
serà publicat digitalment en la Col·lecció “Lilith jove” de l’IUIEG i estarà disponible en la 
seua pàgina web. 
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I sense més assumptes a tractar, i perquè conste als efectes oportuns, signen la 
present acta a 18 de març de 2021. 
 
Signa        Vist i plau 
 
 
 
 
 
 
Alejandra Hernández Ruiz      Helena Establier Pérez 
Secretària       Directora 


