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Data de publicació: 31-10-2019 

 

 

 

Resolució de 31 d'octubre de 2019 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la 

Universitat d'Alacant, per la qual resol la II convocatòria de beques per a impulsar els 

Treball Fi de Màster vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), curs 

2018-2019. 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, a proposta de la Comissió de Selecció reunida a 

aquest efecte el passat 30 d'octubre de 2019, i amb competència per a valorar la II Conocatòria 

Beques TFM-ODS per a impulsar Treballs Fi de Màster– en el marc de la promoció dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible –, 

Resol: 

Publicar la llista d'alumnes que han obtingut una beca de 1.000 € per la realització de Treball Fi 

de Màster durant el curs 2018/2019. 

 

Cognoms Nom DNI TÍTOL  TFM 

Arcas Sen Esther 48670494-X 
Estudi de la pesquera de polp comú (octopus vulgaris) en la comunitat 
valenciana. Proposta per a millorar la seua gestió. 

Arroyo 
Salgueira 

Sandra 
48333435Q 

 
Estereotips de gènere en la formació inicial del docent. 

Calle 
Mendoza 

Iris Jabneel Y6529312V 
Comparació de l'Índex d'Àrea Foliar (LAI) estimat per teledetecció (MODIS) 
i mesurat (LAI-2000) en ecosistemes mediterranis. Influència de la 
vegetació i clima. 

Carbonell 
Baeza 

Ruth 48672672A 
La dimensió comunitària en la gestió integrada de recursos hídrics. Estudi 
sobre la gestió de l'aigua en Sant Ildefons Ixtahuacán, Guatemala. 

Cortes 
Naranjo 

Diego 
Andrey 

AU580442 
Processos MBR i MBR amb electrocoagulació (SMEBR): estudi en planta 
pilot de la influència de la electrocoagulació en el embrutiment de la 
membrana. 

Dinkel 
Thaya 
Mirinda 

X2340722N 

Avaluació de diferents estratègies de gestió per al solraig dientuso (Isurus 
oxyrinchus) i la tintorera (Prionace glauca) en les pesqueres de palangre 
de superfície espanyoles a l'Atlàntic des de la perspectiva dels diferents 
actors. 

Flórez Zabala 
María 
Fernanda  

Y5638987E 
L'acció cooperativa com a eina per a un desenvolupament alternatiu i 
sostenible: Estudi de Cas: Cooperativa Agroecològica La Camperola. 

Gallardo 
Fuster 

Víctor 74231477N 
Aproximación a la implementación y evaluación de proyectos de 
cooperación al desarrollo en salud en países de renta baja por una ONG 
española. 

García 
Sánchez 

Ismael 48671921B Barriers for ecological restoration in europe. 

Giraldo 
Castaño 

Valentina AU703769 
La participació ciutadana com a forma de control social en el sistema 
ambiental colombià. 

Gómez 
Menacho 

Manuel 
Alejandro 

50510626G 
Disseny i implementació d'un Exoguante flexible per a mans amb 
disfuncionalidad motora. 

González 
Gallardo 

Nerea 74394383D 
Disseny de precatalizadores de bipiridina i pal·ladi compatibles amb 
mescles eutèctiques per al desenvolupament de la reacció de Suzuki 
sostenible. 

Henao Flórez  
Andrés 
Mauricio 

AR257572 Règim jurídic de la contaminació marina procedent de la dessalació. 

Hernández 
Arenas 

Ricardo 48667499M 
Efecte dels microplástics de llots utilitzats per a la restauració de sòls 
agrícoles. 
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Huanca 
Huanca  

Elsa Mónica Y6639583A 
Proposta de restauració vegetal per a reduir la contaminació en les 
aportacions d'aigua al llac Uru Uru (Bolívia) 

Martínez 
Jódar 

Alberto 31027238P 
Reducció bioelectroquímica de compostos inorgànics nitrogenats usant 
microorganismes electroactius. 

Medina 
Angulo 

Dianne 
Denisse 

05715865-C 
Anàlisi de la participació sociopolítica de les dones afrodescendents en el 
desenvolupament comunitari. El cas de "Units Vencerem II" a l'Equador. 

Molina 
Martínez 

Lucía 53249917H 
Gir polític en la discussió sobre els Drets dels Animals No Humans: 
Redefinint Conceptes. 

Noguera 
Sánchez  

Diana Isabel Y6613155W 
Incidència de factors per a l'abast de l'objectiu de desenvolupament 
sostenible 6 "Garantir la disponibilitat d'aigua i la seua gestió sostenible i 
el sanejament per a tots" a l'Equador. 

Ortiz Escobar 
Juan 
Sebastian 

Y6558797Q 
La moda responsable una manera de crear empresa aportant al 
desenvolupament sostenible - projecte Seabelt.  

Pardo Ramón Ana Faz 48775079Z 
Projecte de Laboratori Virtual per al Mòdul Professional de Microbiologia 
Clínica. 

Pérez Martos Beatriz 79024697D 
Coneixements i habilitats dels professionals d'atenció especialitzada 
ginecobstétrica sobre la Mutilació Genital Femenina (MGF). Estudi 
qualitatiu a l'hospital Son Llàtzer, Palma, Espanya. 

Ramis Lloret Juan 48331798N 
Mesures innovadores -amb caràcter social- per a fomentar la igualtat de 
gènere en la població infantil. 

Sainz-Pardo 
Trujillo 

Alejandro 48565642S 
Aspectes de vulnerabilitat davant el risc d'inundació a la platja de Sant 
Joan (Alacant). Aplicabilitat en la gestió d'emergències. 

Sala García 
María 
Teresa 

1522879E 
Caracterització del Moviment Slow Food a Espanya des d'una perspectiva 
de Salut Pública. 

Suárez 
Mercader 

Sandra 48827083S 
Factors promotors i oportunitats per a la compra d'aliments de producció 
local en els menjadors escolars d'Espanya. 

Zega Pamela  Y5846109Y 
Una proposta educativa per a la transformació social: L'experiència "Un 
Món, 17 reptes" en el Municipi d'Alacant.  

 

Contra la present Resolució, les persones interessades podran interposar Recurs d'alçada 

davant el Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà a 

la seua publicació. 

 

 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 


