1R PREMI DE LA CÀTEDRA DE PATRIMONI LITERARI A
TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT SOBRE
MARIA ÀNGELS ANGLADA O CARLES FAGES DE
CLIMENT

BASES REGULADORES
1. Objecte
1.1.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la recerca, entre l’alumnat
dels centres d’educació secundària, sobre la vida i l’obra de Maria Àngels Anglada
i sobra la vida i l’obra de Carles Fages de Climent.
1.2. El premi s’atorgarà al millor treball de recerca de batxillerat dedicat a
algun aspecte de la biografia o l’obra literària de Maria Àngels Anglada o de Carles
Fages de Climent
1.3. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i hauran de tenir el
vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària corresponent.
1.4. Els estudiants i els centres de secundària vetllaran perquè els treballs
siguin èticament correctes, i en qualsevol cas assumiran en exclusiva les
responsabilitats de tota mena que es puguin derivar del seu contingut i
presentació.
1.5. S’atorgarà un premi de 500€, amb càrrec a la unitat de despesa 34.08.000
(Càtedra de Patrimoni Literari), a l’autor o autora del millor treball presentat i
una col·lecció dels “Itineraris literaris autoguiats”, publicats per la Càtedra de
Patrimoni Literari, pel centre d’educació secundària de l’estudiant guanyador.
1.6.

El premi anirà destinat a estudiants de batxillerat.

2. Destinataris
Es podran presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat,
escrits en llengua catalana, corresponents al curs 2020-2021 i al curs 2021-2022.

3. Comunicació, sol·licituds i termini de presentació
3.1. Les bases de la convocatòria es publicaran al taulell d’anuncis de la seu
electrònica de la UdG i també se’n farà difusió pels canals habituals als centres
d’educació de secundària.

3.2 S’ha d’adjuntar una còpia del treball que es presenta als premis, en format
PDF, al formulari de sol·licitud que hi haurà disponible a la pàgina web de la
Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
https://www.udg.edu/ca/catedres/patrimoni-literari
3.3. El termini d’admissió d’originals acabarà el 23 d’abril de 2022.

4. Premis
L’autor o l’autora del treball que resulti guanyador obtindrà un premi de 500€.
Així mateix, des de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada –
Carles Fages de Climent també es farà difusió del treball guanyador.

5. Jurat
5.1. El premi s’atorgarà per decisió del jurat integrat principalment per professors
de la Universitat de Girona i per professors de batxillerat. Els integrants seran:
Eusebi Ayensa, Margarida Casacuberta, Maria Àngels Gardella, Francesc
Montero, Mariàngela Vilallonga
5.2. El jurat podrà declarar desert el premi si cap treball no presenta mèrits
suficients.

6. Criteris de valoració
En la valoració dels treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes
següents:
a) L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
b) El rigor i el tractament científic en el desenvolupament de la recerca i la
capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
c) L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius
plantejats i als continguts presentats, i l’estructuració del treball.
d) L’adequació de les fonts d’informació produïdes o emprades en el treball de
recerca i l’ús adequat d’aquestes fonts.
e) La presentació del treball, el seu caràcter formalment innovador i la correcció
i idoneïtat del llenguatge utilitzat.

7. Resolució
En el termini màxim de 2 mesos des de la publicació de la convocatòria, i prèvia
proposta de resolució del Jurat, el Rector de la Universitat de Girona dictarà la
pertinent resolució sobre la concessió del premi

8. Notificació
La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran públiques al taulell
d’anuncis electrònic de la Universitat de Girona i a la pàgina web de la Càtedra de
Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent.

9. Acceptació del premi
9.1. L’acceptació del premi es formalitzarà mitjançant un document signat per la
persona guanyadora o pel representant legal, si s’escau. Alhora, s’hauran de
facilitar les dades bancàries necessàries per efectuar el pagament oportú .

10. Difusió
Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor
o autors cediran a la Universitat de Girona, i en concret a la Càtedra de Patrimoni
Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, sense límit temporal, el
dret a portar a terme la publicació del treball i la seva comunicació pública per
internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors
i el nom del centre de secundària al qual pertanyen. El treball premiat passarà a
formar part del repositori digital de la Biblioteca de la UdG.

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona
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