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>   El jurat es reserva el dret de decidir 
sobre qualsevol circumstància no prevista 
en aquestes bases.

>   La participació en el concurs implica 
l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació

Xarxa de Dinamització Lingüística
Facultat de Geogra�a i Història
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
Serveis Lingüístics

Organització

El veredicte es farà públic a �nal de juny de 2011 i el premi es lliurarà
 en l’acte d’inauguració del curs següent.

Veredicte

El termini d’admissió d’originals acaba el 27 de maig de 2011. Els originals s’han de lliurar 
a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Geogra�a i Història (Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona).

Termini d’admissió i tramesa

El Premi es decidirà per votació d’un jurat designat pel Deganat de la Facultat de Geogra�a i Història, amb la participació 
dels Serveis Lingüístics. Qualsevol dels dos premis pot quedar desert si, a judici del jurat, cap obra no arriba a la qualitat necessària. 
Així mateix, el jurat pot atorgar guardons a una sola de les dues categories i el seu veredicte és inapel•lable. Els Serveis Lingüístics 
de la Universitat de Barcelona publicaran les obres guardonades en tots els formats que considerin adients.

Jurat

Categoria de grau i llicenciatura
   >   Treball guanyador: 500 euros

Categoria de postgrau
   >   Treball guanyador: 700 euros

Dotació

L’extensió màxima de l’assaig és de trenta mil caràcters. Els originals 
han de ser inèdits: no s’hi admetran treballs premiats en altres certàmens 
ni treballs en tràmit de publicació per alguna editorial o tàcitament compromesos.

Els autors poden presentar un únic treball. Cal enviar un original imprès 
i una còpia electrònica en format PDF a la Secretaria d’Estudiants i Docència 
de la Facultat. En ambdós casos, hi ha de �gurar un pseudònim i un títol, 
i la categoria en què es participa. El nom de l’autor no ha d’estar a la vista 
en les còpies presentades, sinó que s’ha de fer constar en un sobre tancat 
que cal adjuntar. 

Presentació Poden participar en aquest certamen 
els estudiants que estiguin matriculats 
en qualsevol de les titulacions o�cials 
de la Facultat de Geogra�a i Història. 
El Premi consta de dues categories:

   > Grau i llicenciatura

   > Postgrau (màster i doctorat)

Destinataris

Poden optar al Premi tots els treballs d’assaig escrits en llengua catalana 
que tractin de qualsevol dimensió del pensament històric, arqueològic, 
antropològic, geogràfic i artístic. 

Es valoraran l’originalitat, la creativitat i la capacitat d’utilitzar 
les eines de les disciplines que s’ensenyen a la Facultat; 
com també el rigor, la claredat expositiva i la qualitat lingüística.

Característiques

Edició2011

de la Facultat 
de Geogra�a i Història

d’assaig
Temps, Espai i Forma
I Premi B
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Comissió de Dinamització Lingüística 
Facultat de Geografia i Història. Deganat
Montalegre, 6-8 (08001 Barcelona) 
xdhistoria@ub.edu

>   El jurat es reserva el dret de decidir 
sobre qualsevol circumstància no prevista 
en aquestes bases.

>   La participació en el concurs implica 
l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació

Xarxa de Dinamització Lingüística
Facultat de Geografia i Història
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
Serveis Lingüístics

Organització

El veredicte es farà públic a final de juny de 2011 i el premi es lliurarà
en l’acte d’inauguració del curs següent.

Veredicte

El termini d’admissió d’originals acaba el 27 de maig de 2011. Els originals s’han de lliurar 
a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Geografia i Història (Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona).

Termini d’admissió i tramesa

El Premi es decidirà per votació d’un jurat designat pel Deganat de la Facultat de Geografia i Història, amb la participació 
dels Serveis Lingüístics. Qualsevol dels dos premis pot quedar desert si, a judici del jurat, cap obra no arriba a la qualitat necessària. 
Així mateix, el jurat pot atorgar guardons a una sola de les dues categories i el seu veredicte és inapel·lable. Els Serveis Lingüístics 
de la Universitat de Barcelona publicaran les obres guardonades en tots els formats que considerin adients.

Jurat

Categoria de grau i llicenciatura
   >   Treball guanyador: 500 euros

Categoria de postgrau
   >   Treball guanyador: 700 euros

Dotació

L’extensió màxima de l’assaig és de trenta mil caràcters. Els originals 
han de ser inèdits: no s’hi admetran treballs premiats en altres certàmens 
ni treballs en tràmit de publicació per alguna editorial o tàcitament compromesos.

Els autors poden presentar un únic treball. Cal enviar un original imprès 
i una còpia electrònica en format PDF a la Secretaria d’Estudiants i Docència 
de la Facultat. En ambdós casos, hi ha de figurar un pseudònim i un títol, 
i la categoria en què es participa. El nom de l’autor no ha d’estar a la vista 
en les còpies presentades, sinó que s’ha de fer constar en un sobre tancat 
que cal adjuntar. 

Presentació Poden participar en aquest certamen 
els estudiants que estiguin matriculats 
en qualsevol de les titulacions oficials 
de la Facultat de Geografia i Història. 
El Premi consta de dues categories:

   >   Grau i llicenciatura

   >   Postgrau (màster i doctorat)

Destinataris

Poden optar al Premi tots els treballs d’assaig escrits en llengua catalana 
que tractin de qualsevol dimensió del pensament històric, arqueològic, 
antropològic, geogràfic i artístic. 

Es valoraran l’originalitat, la creativitat i la capacitat d’utilitzar 
les eines de les disciplines que s’ensenyen a la Facultat; 
com també el rigor, la claredat expositiva i la qualitat lingüística.

Característiques

Edició2011
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