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BASES DEL PREMI CODINUCAT A TREBALLS DE FI DE GRAU 
Convocatòria 2020-2021 

 
 
El col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya obre el Premi de Treballs de Fi de 
Grau destinat a premiar els millors treballs en l’àmbit de l’Alimentació, la Nutrició i la 
Dietètica per una o més d’un/una estudiant del Grau de Nutrició Humana i Dietètica 
presentats durant el curs acadèmic, 2019-2020, 2020-2021. Aquesta convocatòria té per 
objectiu promoure l’interès per la recerca entorn a les temàtiques proposades, així com 
a metodologies innovadores, en el marc del compromís del CODINUCAT davant dels 
desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de l’evidència científica 
i la formació. 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 

Són objecte de la convocatòria aquells TFG realitzats pels alumnes del Grau de 
Nutrició Humana i Dietètica. 
 
Les temàtiques sobre les quals poden tractar els TFG que optin al Premi estan 
especificades dintre de les competències definides en la professió del Dietista-
Nutricionista.  
 
El treball pot tenir un caràcter teòric o empíric i utilitzar tant metodologies 
qualitatives com quantitatives. S’acceptaran TFG que hagin estat elaborats en 
modalitat individual i/o per més d’un autor/a. 

 
 
2. Requisits 
 

• Haver presentat un Treball de Fi de Grau durant el curs 2020-2021, 2019-2020 en 
el marc dels estudis de Grau de Nutrició Humana i Dietètica. 

• Queden exclosos els Treballs de Fi de Grau que s’hagin presentat als Premis 
anteriors atorgats als Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. 

• Ser un treball original i haver obtingut una qualificació mínima de 8. 
• La llengua emprada en el treball pot ser el català, el castellà o l’anglès. 
• L’autor/a o autors/res del TFG han de ser col·legiats o pre-col·legiats del 

CoDiNuCat.  
• El tutor del treball ha de ser Dietista-Nutricionista col·legiat al CoDiNuCat. 
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3. Presentació dels treballs 
 
La documentació requerida s’ha de lliurar via correu electrònic a l’adreça: 
comunicacio@codinucat.cat 
El Treball de Fi de Grau, que opti al Premi, ha de presentar-se en la versió original que 
va ésser presentat i avaluat en la respectiva Universitat. El nom del fitxer ha de tenir la 
següent estructura: NomCognom_PremisTFG_TFG. 
 

• Carta on es justifiqui com el TFG contribueix al propòsit d’aquest Premi: Com els 
resultats obtinguts al meu TFG contribueixen al desenvolupament de l’evidència 
científica en Nutrició i Dietètica (extensió màxima 500 paraules). Aquesta carta 
s’ha d’anomenar de la següent manera: 
“NomCognom_PremiTFG_CartaPresentacio” 

 
• Carta firmada pel tutor/s o tutora/es del TFG degudament complimentada. S’ha 

d’anomenar de la següent manera: 
“NomCognom_PremiTFG_CartaTutor_a” 

 
El termini per a la presentació de sol∙licituds és finalitza l’1 d’octubre de 2021. 
 
 
4. Característiques del Premi 
 
S’atorgarà 1 Premi i la possibilitat d’un accèssit. 
 
Es dotarà amb 1000 € la convocatòria d’aquests Premis. En cas d’accèssit es repartirà a 
parts iguals entre els treballs premiats.  
 
El TFG premiat rebrà 500 euros per l’autor/a i 500 euros pel tutor/a. El Premi econòmic 
està subjecte a la tributació per part de les persones premiades i segons la normativa 
fiscal vigent.  
 
Lliurament del Premi 
 
L’autor/a/s/es del TFG hauran de participar en un acte de lliurament dels premis, el qual 
es realitzarà durant les Jornades del CoDiNuCat 2021. 
 
Es demanarà a les persones guanyadores que preparin un breu discurs que respongui a 
la pregunta: “Com els resultats obtinguts al meu TFG contribueixen al desenvolupament 
de l’evidència?”  
 
També es farà difusió del/s TFG premiats a les xarxes per part del CoDiNuCat. 
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5. Criteris de valoració 
 

D’acord amb l’objecte de la convocatòria, la valoració del TFG i de la carta que 
l’acompanya es centrarà en la pertinença i la rellevància del treball a la contribució a la 
generació d’evidència científica en el camp de la Nutrició i la Dietètica. 
 

A més, la valoració dels TFG tindrà en compte el desplegament de les competències, que 
són alineades als propòsits d’aquesta convocatòria. Per tant, s’observarà en quina 
mesura el TFG: 
 

• introdueix canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per 
donar respostes innovadores a les necessitats i demandes en el camp de la 
alimentació. 

 

• actua en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i 
mediambiental que suposa la professió del/la Dietista-Nutricionista. 

 

• desenvolupa una recerca o projecte en l’àmbit de coneixement propi avaluant les 
avantatges de la creació d’evidències en el camp científic. 

 
 

6. Comissió avaluadora 
 

La comissió avaluadora estarà conformada per: 
 

• Un membre de la junta de direcció del CoDiNuCat o la persona en qui aquesta 
delegui.  

 

• Avaluador convidat: Dietista-Nutricionista col·legiat amb recorregut professional 
reconegut en actiu o emèrit convidat per l’ocasió, o la persona  en qui  aquest  
delegui. 

 
 

7. Resolució 
 

La resolució del Premi tindrà caràcter definitiu. Es publicarà a la web del CoDiNuCat i es 
comunicarà via correu electrònic a totes les persones participants. 
 

El/s Premi/s s’anunciaran en l’acte de lliurament dels Premis que es durà a terme a les 
Jornades del CoDiNuCat 2021. 
 

 
8. Més informació 
 

comunicacio@codinucat.cat 
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