
 

 PREMIS SANT LLUC  

Les característiques dels nous graus impartits a la nostra Facultat inclouen la presentació i 

defensa del Treball de Fi de Grau (Grau de Fisioteràpia i Grau de Nutrició Humana i Dietètica) o 

Treball de Fi de Grau/Màster (Grau de Medicina i Màster d’Envelliment i Salut). En aquest nou 

escenari es planteja una nova proposta per tal de reconèixer l’esforç i premiar els millors treballs 

presentats cada curs acadèmic. La Fundació Privada Universitària Sant Joan, la Fundació STS i la 

família Miralles-Rull, per tal de contribuir a la formació dels alumnes de la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut, i amb una clara motivació científica i acadèmica, participen en la dotació 

dels premis Sant Lluc que cada any convoca el Centre.  

La Fundació STS vol reconèixer el millor TFG del Grau de Fisioteràpia, per la qual cosa un tribunal 

reunit el juny va seleccionar-lo. El premi, de 500€, s’atorgarà el dia de la inauguració del curs 

acadèmic.  

BASES DE LA CONVOCATÒRIA  

Els premis es convoquen en dues modalitats:  

A) PREMI ALS TREBALLS DE FI DE GRAU (TFG) I TREBALLS DE FI DE MÀSTER (TFM) dels 

ensenyaments de Medicina, Nutrició Humana i Dietètica i Màster d’Envelliment i Salut  

Requisits:  

 Hi podrà optar tot l’alumnat que hagi obtingut una qualificació d’excel·lent en el 

TFG/TFM durant el curs anterior al de la convocatòria, dels ensenyaments de Grau de 

Medicina, de Nutrició Humana i Dietètica i del Màster d’Envelliment i Salut  

 Els treballs poden correspondre a qualsevol de les modalitats incloses en la normativa 

de TFG i TFM.  

 Els treballs poden ser individuals o col·lectius (màxim 4 estudiants/treball).  

 Els treballs han d’haver obtingut una nota mitjana mínima de 9 punts sobre 10 (nota 

mitjana del tutor i de l’exposició oral) per a ser tinguts en consideració. En el cas de 

treballs col·lectius tots els integrants hauran d’haver obtingut una nota igual o superior 

a 9.  

 És necessari aportar un informe del tutor del treball que expliqui quines han estat les 

tasques de l’alumnat. 



B) PREMI DR. RODRIGO MIRALLES DE RECERCA EN FISIOTERÀPIA  

L’objectiu del premi és fomentar la difusió de la recerca en fisioteràpia, per la qual cosa el format 

i la qualitat del treball ha de permetre que sigui difós ja sia com a publicació en una revista 

indexada o com a comunicació (pòster o comunicació oral) en un congrés internacional.  

Requisits:  

- Ser estudiant del Grau de Fisioteràpia en una universitat catalana o haver-hi finalitzat aquests 

estudis durant els cinc cursos anteriors a la presentació al premi.  

- Els candidats han d’haver elaborat el treball en el marc d’alguna assignatura de la titulació de 

grau o de postgrau, de manera individual o en grup.  

-El treball pot versar sobre qualsevol dels aspectes de la fisioteràpia, tot i que es prioritzen els 

àmbits de la fisioteràpia en traumatologia i ortopèdia, l’ortopèdia infantil i la biomecànica 

clínica.  

Article. Requisits de la revista de publicació:  

- Ha d’estar indexada i ha de tenir factor impacte.  

- Pot estar relacionada amb la fisioteràpia o amb altres àmbits afins (medicina, 

ciències de la salut, esport, etc.).  

Comunicació a congressos:  

- Es pot presentar en format pòster o com a comunicació oral.  

- El congrés ha de ser d’àmbit internacional, sigui o no de l’àrea de fisioteràpia.  

Per a més detalls sobre els requisits dels candidats, treball i dotació, veure les bases específiques 

d’aquest premi (link)  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  

- Full de sol·licitud degudament omplert  

- Treball en format PDF  

- Informe del tutor del treball que expliqui quines han estat les tasques de l’alumnat. 

NOMBRE DE PREMIS I DOTACIÓ:  

- 2 premis de 500 euros cadascun als dos millors TFG del Grau de Medicina i/o màster  

- 1 premi de 500 euros al millor TFG del Grau Nutrició Humana i Dietètica  



- 1 premi de Recerca en Fisioteràpia Dr. Rodrigo Miralles de 1. 500 euros al millor treball 

de recerca de Grau o Postgrau de Fisioteràpia  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

- En cadascun dels treballs presentats, es tindrà en compte la qualitat i l’originalitat del 

treball, la presentació formal i la seva publicació si és el cas.  

- En el cas del Premi Dr. Rodrigo Miralles de Recerca en Fisioteràpia, veure les bases 

específiques. (link)  

JURAT QUALIFICADOR  

En el cas dels TFG/TFM, el jurat el constituirà un president (Rector, Vicerector o Degà), un 

Secretari (Tècnic de suport al Deganat), i la Comissió de Recerca Delegada de la Junta de Centre. 

En el cas del premi de Recerca Dr. Miralles el jurat està format per un membre de la família 

Miralles, que actua com a president del jurat, un membre de la Unitat de Fisioteràpia, el degà 

de la FMCS, el professor titular de COT en l’ensenyament de Fisioteràpia i un representant del 

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya.  

PRESENTACIÓ, TERMINIS I LLIURAMENT DELS PREMIS SANT LLUC  

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la inauguració del curs acadèmic  

La documentació es lliurarà mitjançant correu electrònic a l’adreça santllucfmcs@gmail.com en 

el termini establert per la convocatòria dels Premis Sant Lluc (9 d’octubre). 


