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Treballs de recerca 
sobre llengua 
i literatura catalanes
Adreçat a alumnes 
de segon de batxillerat

Resolució i data de lliurament del premi
Els noms dels finalistes es donaran a 
conèixer el dia 24 d’abril del 2018. La 
resolució definitiva dels premis es farà 
pública el 3 de maig del 2018 en un acte 
oficial a la Facultat de Filologia de la 
Universitat de Barcelona, al qual assistiran 
els finalistes, els tutors dels treballs i els 
acompanyants que els finalistes indiquin.

Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General

Universitat de Barcelona
www.ub.edu/filcat

Comissió organitzadora
Montserrat Adam, Anna Alberni, Josep 
Besa, Emili Boix, Glòria Casals, Josep 
Maria Domingo, Jordi Fortuny, Maria-Rosa 
Lloret, Clàudia Pons-Moll, Anna Maria 
Villalonga i Arnau Vives (professors i 
investigadors de l’àrea de Filologia Catalana 
del Departament de Filologia Catalana i 
Lingüística General de la Universitat de 
Barcelona).

Més informació
Clàudia Pons-Moll

premifilcat.ub2018@gmail.com

Edifici Josep Carner, 4t pis

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

Telèfon: 93 403 56 12

http://filcat.ub.edu/

http://filcat.ub.edu/premi-filcatub

Segueix-nos a
www.facebook.com/FilCatUB



Bases generals del premi
El premi s’adreça als estudiants de segon curs de batxillerat de tots els centres 

educatius de les terres de llengua catalana, i té dues modalitats:

- Treballs de recerca de batxillerat sobre llengua catalana
- Treballs de recerca de batxillerat sobre literatura catalana
Es premiaran els treballs originals i inèdits escrits en llengua catalana que 

excel·leixin pel seu rigor, imaginació i creativitat. No s’hi podran presentar 

treballs premiats en altres concursos ni fets en cursos anteriors al 2017-2018.

Cinquena edició del premi FilCat.UB
L’àrea de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística 

General de la Universitat de Barcelona convoca el 5è premi FilCat.UB (2018) amb 

l’objectiu de promoure els treballs de recerca de batxillerat sobre qualsevol 

aspecte de la llengua i la literatura catalanes, despertar vocacions per a l’estudi 

de la filologia catalana i incentivar la tasca educativa dels centres de batxillerat.

Presentació
Els treballs s’han de presentar en PDF a l’adreça electrònica premifilcat.ub2018@gmail.com 

i han d’anar signats amb pseudònim. Els participants han de tenir cura de no deixar cap 

pista sobre la identitat de l’autor i el tutor en els treballs. 

En el missatge de correu electrònic hi han de figurar les dades de l’estudiant que

ha fet el treball: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic, 

el centre on estudia (nom, adreça, telèfon i correu electrònic), i el nom i cognoms 

i el correu electrònic del professor que l’ha tutoritzat.

Dotació del premi
Hi ha tres premis per a cadascuna de les dues modalitats (llengua i literatura):

- Primer premi: un val de 300 euros, un lot de llibres de l’editorial 
Santillana, una samarreta i altres obsequis de marxandatge de la UB per 
a l’alumne, i un val de 300 euros per al centre educatiu, amb el diploma 
acreditatiu corresponent.

- Segon premi: un val de 200 euros, un lot de llibres de l’editorial 
Santillana, una samarreta i altres obsequis de marxandatge de la UB per 
a l’alumne, i un val de 200 euros per al centre educatiu, amb el diploma 
acreditatiu corresponent.

- Tercer premi: una samarreta i altres obsequis de marxandatge de 
la UB per a l’alumne i el centre educatiu, amb el diploma acreditatiu 
corresponent.

Els dos primers premis (el de llengua i el de literatura), a més, es publicaran 

al web del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 

Universitat de Barcelona.

Enviament
premifilcat.ub2018@gmail.com

Termini
El termini de presentació dels treballs és el 9 d’abril del 2018.


