
 

 

 

 

XVII CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ACCIONS 
D’EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL- 2021 

 
I Concurs per Fomentar l’Empatia a través del Conte com a Recurs Didàctic 

 
Bases 

 
En el marc del compromís adquirit per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la 

implementació de l’Agenda 2030, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 

(OCDS) i el Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació 

convoquen I Concurs per Fomentar l’Empatia a través del Conte com a Recurs Didàctic o 

Storytelling (narrar històries) dels estudis oficials d’Infermería i Fisioterapia a la UIB anys 

acadèmics 2020-21 i 2021-22. 

L’Agenda 2030 és un acord mundial aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 

2015. Els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i les 169 metes que se’n deriven 

demostren la magnitud d’aquesta ambiciosa agenda universal, que aspira a assegurar el futur 

del planeta i de la humanitat. La UIB està compromesa amb l’Agenda 2030 i compta amb la 

comunitat universitària per contribuir-hi. 

Fruit d’aquest compromís, aquesta convocatòria concretament té l’objectiu de premiar els 

contes o Storytellings sobre un dels valors principals de l’educació per a la transformació 

social: l’empatia. Aquest treball ha d'estar vinculat a les cures prestades com a futurs 

professionals que estableixen una relació d'ajuda a pacients i familiars i en el qual se’n pugui 

percebre la sensibilitat envers l’altri, l’acostament, els valors proactius i prosocials. A més de l’ 

empatia, ha d’estar relacionada amb algun/s dels 17 ODS establerts per l’Agenda 2030 en 

aquesta matèria amb un enfocament local-global. Així doncs, es pretén contribuir a la 

promoció dels ODS de l’Agenda 2030, reafirmant la implicació de la comunitat universitària i 

el seu compromís amb la generació de coneixements crítics i respostes davant els reptes 

actuals. 

Primera. Justificació 

Garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats és essencial per al 

desenvolupament sostingut. Actualment, el món s'enfronta a una situació de pandèmia global i 

crisi mundial, tant sanitària com socioeconòmica. Això ha escampat patiment humà i ha 

canviat dràsticament la vida de moltes persones, famílies, grups i societats. 

En aquests moments, l'empatia és considerada una competència clínica central per als futurs 

professionals que estableixen relació d'ajuda, i tindrà una importància vital per garantir la 

prestació de cures i una atenció de qualitat. Per poder modelar i formar en aquesta 

competència (l'empatia), es poden emprar eines pedagògiques vàries. Una pot ser l'escriptura 

creativa o reflexiva com a part de la «medicina narrativa», que pretén que els alumnes puguin 

gestionar emocions i aprendre narrant les seves pròpies històries. 

 

https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Organs-de-govern/Vicerectors/Vicerector-de-Planificacio-Estrategica-Internacionalitzacio-i-Cooperacio/
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Segona. Línies temàtiques 

Eix Persones: 

ODS 3 Salut i benestar: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats 

Eix Prosperitat: 

ODS 10 Reduir la desigualtat: reduir la desigualtat entre els països i a dins 

Eix Pau: 

ODS 16 Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un 
desenvolupament sostenible; proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar 
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells 

 

Tercera. Categories 
S’estableixen dues categories: (a) conte i (b) storytelling 
 

Quarta. Participants i requisits 

 Pot participar-hi tots els alumnes dels estudis oficials de la UIB que hagin estat 

matriculats al estudis de grau d’Infermeria i Fisioteràpia en els cursos acadèmics 2020-21 i 

2021-22. 

 Les candidatures presentades poden ser individuals o grupals (màxim de quatre alumnes 

per grup), i cada participant o grup només pot presentar un únic treball per termini.  

 Aquest treball no està associat a cap nota acadèmica i la participació serà voluntària. 

 L’extensió i el format del treball han de complir els requeriments establerts per a cada 

categoria: conte i storytelling.       . 

 La llengua emprada en el treball pot ser el català o el castellà. 

 No es poden presentar obres que hagin estat publicades en altres llocs. 

 Els treballs presentats no poden contenir cap informació que es pugui relacionar amb els 

autors o informació confidencial/personal de pacients. 

 El principis ètics i morals hi seran presents en tot moment, tenint cura dels valors i drets 

humans i garantint el respecte envers els altres.  

 

Cinquena. Presentació del treball i documentació 

El full de participació (annex I d’aquestes bases) s’ha de presentar signat i emplenat per correu 

electrònic a l’adreça: <concursocuentoempatia@gmail.com>. 

El conte o storytelling s’ha de lliurar en format PDF per correu electrònic a l’adreça 

concursocuentoempatia@gmail.com, juntament amb: 

 El conte, que ha tenir entre tres i cinc pàgines, lletra Times New Roman, cos 12, 

interlineat 1.5. 

 L’storytelling, que ha de tenir una extensió d’una o dues pàgines, lletra Times New 

Roman, cos 12, interlineat 1.5. 

Sisena. Termini 

S’estableix un únic termini de presentació: del 16 de setembre al 15 d’octubre de 2021. 

 

mailto:concursocuentoempatia@gmail.com
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Setena. Premis 

Amb l’objectiu de premiar la contribució dels treballs a la promoció i/o consecució dels ODS 

establerts a la present convocatòria, així com incentivar l’alumnat participant en la 

continuació dels estudis i línies de treball orientats al desenvolupament de l’empatia, 

s’estableixen els premis següents per a cada termini. 

Per al conte o storytelling, s’atorgaran els 3 premis següents: 

 1r premi: Publicació del relat (Edicions UIB) en format electrònic i amb il·lustracions. 

Lot de material escolar (val per a la Llibreria Campus) 250 euros. 

Lot de material escolar (val per a la Llibreria Campus): 

 2n premi: 150 euros 

 3r premi: 100 euros 

El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis, si ho considera pertinent. 

Tots els participants rebran un diploma que en certificarà la participació en el concurs. 

El premis seran entregats per els convidats d’honor: 

Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació o la persona qui 

delegui. 

Degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia o la persona qui delegui, que presidirà el 

jurat o la persona qui delegui. 

 

Vuitena. Jurat 

Per analitzar i valorar els treballs presentats, i elaborar una proposta de resolució d’acord amb 

els criteris de valoració establerts a la present convocatòria, es constituirà un jurat, format per 

les persones següents: el director d’Edicions UIB o qui delegui; i una professora del 

Departament d’Infermeria i Fisioteràpia; dos professionals externs a la UIB. 

En tot cas, l'organització del present concurs garantirà que els membres del jurat jutgin les 

obres sense conèixer els autors o autores d'aquestes. 

 

Novena. Criteris de valoració 
 

Per a la valoració dels treballs, el jurat tindrà en compte els criteris següents: 

 Adequació a la línia temàtica 

 Contribució a l’Agenda 2030 i a la seva promoció 

 Originalitat i creativitat 

 Utilitat i interès social i didàctic 

 Aspectes formals: claredat expositiva, adequació de l’expressió i qualitat comunicativa 

 Altres aspectes d’interès, segons el criteri del jurat 
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Desena. Decisió del jurat 
 

El jurat es compromet a respectar els principis de concurrència, objectivitat i igualtat. 

Qualsevol qüestió no inclosa en aquestes bases serà resolta pel jurat. 

El jurat es reserva la possibilitat de fer consultes i demanar els assessoraments externs que 

consideri convenients, i podrà requerir a les persones participants en qualsevol moment del 

procés la documentació acreditativa que consideri oportuna. 

La resolució de la concessió del premi s’ha de produir en un termini màxim de quinze dies, que 

comptaran a partir de l’endemà de la finalització del termini per presentar els textos. 

La resolució d’aquesta convocatòria i de tots els actes administratius que en derivin es poden 

impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 23, de 2 

d’octubre de 2015). 

 
Onzena. Comunicació i lliurament dels premis 
 

La resolució del jurat es comunicarà personalment a les persones guanyadores. Els resultats 

es difondran també a través del web de la UIB i de l’OCDS <cooperacio.uib.cat>, i a través de 

les seves xarxes socials. 

Es podrà organitzar un acte o campanya pública per al lliurament dels premis, al qual es 

convidaran els guanyadors. 

 
Dotzena. Condicions de participació i tractament de dades personals 
 

Participar en aquests premis implica acceptar les bases de la convocatòria. 
 

Les candidatures que no compleixin els requisits establerts o els presentin en haver passat el 

període fixat en quedaran excloses. 

El autors dels treballs premiats es comprometen a participar en la seva difusió en diferents 

espais. 

 
 

Palma, 16  de setembre de 2021 
 
La Degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Moreno Mulet 
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