La Universitat de Barcelona
convoca el XV Premi de Recerca
per a la Pau
La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB i l'Institut de
Desenvolupament Professional (IDP-ICE), convoca la quinzena edició del Premi de Recerca per a
la Pau, a què es poden presentar treballs de recerca de batxillerat que hagin fet estudiants
matriculats als centres educatius catalans durant el curs 2019-2020 i que tractin alguna qüestió
relacionada amb la cultura de pau.
Entre les diverses temàtiques vinculades a aquest àmbit hi ha la solidaritat internacional, el
desenvolupament humà, la sostenibilitat, els moviments socials, els drets humans, els conflictes
o la interculturalitat.
Els objectius del guardó, que té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, són promoure
l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i enfortir la cultura de pau des de
la recerca.
Per optar al premi, els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB (c/ Melcior de
Palau, 140, de Barcelona) fins al 27 de març de 2020. La documentació pot lliurar-se a l’oficina
de la Fundació (planta 2), en horari de 10 a 17 hores, o bé al punt d’informació del Campus UB
de Sants, de 8 a 21 hores. També es pot enviar per correu postal (amb data de 27 de març de
2020 o anterior).
El guardó consisteix en un xec de 500 euros per a l’autor/a del treball i un altre, del mateix
valor, per al centre educatiu on s’ha realitzat.
El premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professorat de la Universitat
de Barcelona que, per elegir el treball guardonat, té en compte els criteris següents:
- La vinculació i coherència del treball amb la cultura de pau.
- El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.
- La integració de les dimensions local i global en el tractament de la temàtica.
- L'originalitat.
- La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.
Des del curs 2014-2015, el jurat del Premi de Recerca per a la Pau resol també el Premi Joan
Gomis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que guardona la millor recerca per a la
pau d'estudiants d’aquest municipi. Així mateix, des de la cinquena edició del premi, el Consell
Comarcal del Garraf hi col·labora atorgant un guardó propi a la millor recerca per a la pau
provinent d’algun centre educatiu de la comarca.
Data límit de presentació: Divendres, 27 Març 2020
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Organitza: Fundació Solidaritat UB
Mes informació:
http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
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