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Formulari de presentació de Projectes 

IV Beca Dra. Silvia Sanz Victoria  

(document informatiu) 

DADES D’IDENTIFICACIÓ: 

INVESTIGADORA/INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Nom i cognoms Document identificació (DNI; Passaport; altres) adreça postal i adreça 

electrònica. Institució a que pertany (si s’escau). Titulació acadèmica. 

ALTRES COMPONENTS DE L’EQUIP D’INVESTIGACIÓ: 

Nom i cognoms Document identificació (DNI; Passaport; altres) adreça postal i adreça 

electrònica. Institució a que pertany (si s’escau). 

TIPOLOGIA A LA QUE CONCORRE: 

A- PROFESSIONALS

B- ESTUDIANTS

LÍNIA A LA QUE ES PLANTEJA EL PROJECTE (ES POT TRIAR MÉS D’UNA) 

1. Drets de ciutadania y diversitat funcional.
2. Teràpia Ocupacional basada en la comunitat.
3. Introducció de la perspectiva de gènere en Teràpia Ocupacional
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TÍTOL DEL PROJECTE: 

RESUM i PARAULES CLAU :  (máx.250 paraules.) 

1. INTRODUCCIÓ (max.400 paraules).

2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’INVESTIGACIÓ. Ha de correspondre a  l’àmbit

disciplinar de la Teràpia Ocupacional. Ha de tenir present la categoria gènere com a

determinant en els processos de salut-malaltia-atenció i/o diversitat funcional.

(max.1000 paraules)

3. ANTECEDENTS I MARC TEÒRIC. Cal fer referència a la magnitud i característiques del

problema en homes, dones o persones amb identitats sexuals no binàries. (max.800

paraules)

4. OBJECTIUS. Cal evitar biaixos o estereotips de gènere i ha de recollir la diversitat de

posicions possibles respecte del problema a analitzar. (max.400 paraules)

5. DISSENY, METODOLOGIA i TÈCNIQUES. Cal tenir present la diversitat de gènere i de

composició del grup o comunitat amb que es treballarà en els criteris d’inclusió de les

persones informants, instruments, procediments i plantejament analític. (max.800

paraules)

6. RESULTATS ESPERATS. S’han de valorar els possibles impactes socials i de gènere.

(max.400 paraules)

7. AVALUACIÓ I RETORN A LES PERSONES/COMUNITATS QUE HAN PARTICIPAT. S’ha 

d’especificar en aquest apartat i al llarg de tot el projecte com es garantiran processos

de participació de les persones que participin al projecte en clau de gènere i altres

característiques pertinents per tal de garantir la diversitat i amb la finalitat de promoure

la capacitat d’agència. (max.400 paraules)

8. PRESSUPOST

9. VIABILITAT i SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE. S’inclourà la reflexió entorn la viabilitat

tècnica i econòmica del projecte. També cal reflectir un anàlisi en

termes de sostenibilitat pel que fa a temps, capacitats i esforços humans

(d’investigadores i persones de la comunitat) i de recursos.  (max.400 paraules)

10. REPLICABILITAT DEL PROJECTE. Explicar si es considera que el projecte proposat pot ser

replicat en altres situacions.

11. PLA DE TREBALL i CRONOGRAMA.

12. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.


