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ACTA-RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE L’IUIEG PER A LA 

CONCESSIÓ DEL PREMI 2020 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 2020 a Treballs de Final de Màster en Estudis de Gènere. 

 

Conforme a les bases de la convocatòria (publicada en el BOUA de 12 de desembre de 

2019 i disponible en https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5590.pdf), el jurat del premi 

estarà format per les persones integrants de la Comissió Permanent de l’IUIEG. 

 

A Alacant, a 3 d'abril de 2020, i sent les 10.30 hores es reuneix el jurat del premi amb 

l'assistència de: 

 

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

Pérez. 

-Secretària de l'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere, Alejandra 

Hernández Ruiz. 

 

  

Vots delegats: 

Marcos Jesús Iglesias Martínez i María Teresa Ruiz Cantero deleguen en Helena 

Establier Pérez. 

 

 

El jurat procedeix a l'examen dels treballs presentats en la convocatòria: 

 

- “Rol de las mujeres en la exposición a la dieta mediterránea. Un análisis de género” 

- “Barreras de las académicas en la carrera universitaria” 

 - “Identifying violence patterns and protective factors on adolescent population in 

Spain: a qualitative thematic analysis of Lights4Violence materials” 

 

El jurat destaca la notable qualitat dels treballs presentats i decideix, per unanimitat, 

atorgar el Premi 2020 de l’IUIEG a Treballs de Final de Màster en Estudis de Gènere al 

treball “Identifying violence patterns and protective factors on adolescent 

population in Spain: a qualitative thematic analysis of Lights4Violence materials” 

d’Alfredo Pérez Marco. 
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El Premi, de 500€, està subjecte a la retenció de l'IRPF que marca la legislació vigent. 

 

I sense més assumptes a tractar, i perquè conste als efectes oportuns, signen la present 

acta a 3 d'abril de 2020. 

 

 

 

 

Signa                                                     Vist i plau 

 

 

     Alejandra Hernández Ruiz                     Helena Establier Pérez 

Secretària                                               Directora 

 


