Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Facultat de Filologia i Comunicació

BASES DEL PREMI FILCAT.UB. 8a EDICIÓ

L’àrea de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la
Universitat de Barcelona convoca el 8è premi FilCat.UB (2023) 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.

1. 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 i sobre aquesta llengua o sobre
literatura catalana que excel·leixin pel seu interès, rigor i creativitat. S’hi poden presentar treballs
fets en els cursos 2021-22 i 2022-23, i no s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.
Els candidats assumeixen en exclusiva la responsabilitat sobre qualsevol vulneració de drets de
tercers en els seus treballs i la seva presentació.
2. Presentació
1.- Els candidats han de sol·licitar la participació en el premi presentant al registre general de la
Universitat l’imprès de sol·licitud que s’annexa, dirigit al Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General, Coordinació del premi FilCat.UB.
Les sol·licituds han de ser presentades per l’autor. Quan es tracti de treballs de caràcter col·lectiu
només ha de formalitzar la sol·licitud un dels autors, però hi ha d’indicar les dades de tots els
coautors, que també l’han de signar. En la sol·licitud hi han de constar les dades del centre on
estudia l’autor/s i el nom del tutor.
La sol·licitud de participació es pot realitzar presencialment als punts d’assistència en matèria
de registre de la UB mitjançant cita prèvia (http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html). Cal

seleccionar “Tràmits presencials per a la ciutadania” i “Registre de documents destinats a la UB [cita
prèvia]. També es pot realitzar mitjançant presentació telemàtica d’instància genèrica a la Seu
Electrònica de la UB (https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html). En el cas que es presenti
mitjançant instància genèrica, a l’apartat “Àmbit” caldrà posar-hi “Altres”, i a l’apartat “Subàmbit”
caldrà posar-hi “Premi FilCat.UB a treballs de recerca de batxillerat”. També es podrà presentar
per qualsevol dels mitjans establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment comú de les
administracions públiques.
2.- Uns dies després d’haver presentat la sol·licitud de participació a registre, el candidat rebrà un
correu del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Coordinació del Premi FilCat.UB)
en què se li notificarà l’admissió de la seva sol·licitud i el procediment de lliurament de
documentació. Aquest correu inclourà un enllaç a una carpeta on haurà de dipositar la
documentació següent:
1) El treball de recerca que es presenta al premi en format PDF. El nom de l’arxiu PDF ha de
contenir el pseudònim de l’autor i l’extensió tre (per exemple: cavaller-tre.pdf). El treball
només ha d’estar signat amb el pseudònim indicat en la sol·licitud. El treball no pot contenir cap
altra referència a l’autoria ni al centre de procedència; en cas contrari, restarà exclòs.
2) Un vídeo de 3 minuts de durada en què se sintetitzin els aspectes més importants del treball. El
nom de l’arxiu ha de contenir el pseudònim de l’autor i l’extensió vid (per exemple: cavallervid.mp4). Ha de ser un vídeo senzill, enregistrat amb el mòbil o una càmera no professional. El
candidat hi pot comentar els aspectes següents:
o Quin és l’objectiu del treball.
o Quina ha estat la pregunta inicial del treball.
o Des de quin punt de vista ha volgut donar resposta a aquesta pregunta.
o Quins són els conceptes més importants que articulen el treball.
o Si el treball conté hipòtesis, quines són. Si no en conté, per què ha considerat que no
eren necessàries.
o La metodologia d’observació: quines dades ha observat, què n’ha observat i com ho ha
fet.
o La metodologia d’anàlisi de les dades observades.
o Els resultats de l’observació i l’anàlisi.
o En el cas que el treball inclogui l’elaboració d’un producte: descriure aquest producte i
explicar què aporta.
3) Un certificat del centre signat per la direcció que acrediti que el treball ha estat elaborat en el
marc dels estudis que cursen els autors al centre i en què s’indiqui el nom i el correu electrònic
de contacte del tutor i dels autors. El nom de l’arxiu PDF ha de contenir el pseudònim de l’autor
i l’extensió cc (per exemple: cavaller-cc.pdf).
4) Un document signat per l’autor o autors i pels pares o tutors legals en què s’acceptin
expressament les cessions de drets de propietat intel·lectual per a la difusió de les obres i
d’imatge tal com s’estableix a la base 10 de la convocatòria. El nom de l’arxiu PDF ha de contenir
el pseudònim de l’autor i l’extensió drets (per exemple: cavaller-drets.pdf).
La presentació de la sol·licitud de participació en el premi comporta l’acceptació expressa de les
bases d’aquesta convocatòria.

3. Termini
El termini de presentació dels treballs va de l’endemà de la publicació de la convocatòria al 31 de
març del 2023.
4. Premis i dotació
Premis
•
•
•
•

Premi al millor treball en la categoria de llengua catalana
Premi al millor treball en la categoria de literatura catalana
2 mencions en la categoria de llengua catalana
2 mencions en la categoria de literatura catalana

Dotació
Per a l’estudiant:
•
•

Premis: una dotació econòmica de 350 €, un diploma acreditatiu i un lot de productes UB.
Mencions: un val de 100 € per a la compra de llibres, un diploma acreditatiu i un lot de
productes UB.

Per al centre educatiu:
•

Un val de 100 € per a la compra de llibres i un diploma acreditatiu.

En cas que el treball sigui col·lectiu, el premi es repartirà entre els autors.
El diploma acreditatiu serà signat, en primer terme, per la directora del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General, en qui el rector delega la signatura.
5. Jurat
El jurat que avaluarà els treballs estarà compost pels coordinadors del premi FilCat.UB, dos
professors de la Secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General de la Universitat de Barcelona, dos professors de la Secció de Literatura Catalana i dos
professors d’ensenyament secundari i batxillerat. El membre que actuï com a president, si cal, tindrà
vot diriment.
El jurat avaluarà els treballs en atenció als criteris següents:
-

Vídeo: explicació clara dels aspectes més rellevants del treball, amb un expressió oral
adequada.
Treball escrit: excel·lència en el rigor i la creativitat en l’aplicació de les competències de
recerca del batxillerat, amb una expressió escrita adequada.

6. Resolució i data de lliurament
El jurat únicament tindrà accés al treball signat amb pseudònim, i no sabrà en cap moment els noms
del sol·licitant, els coautors i el centre de procedència del treball.

La decisió del jurat, amb el nom dels finalistes, es farà pública a la Seu Electrònica de la Universitat
a finals d’abril del 2023, i se’n farà difusió al web https://filcat.ub.edu/premi-filcatub. La data de
l’acte de lliurament dels premis s’anunciarà en aquest mateix web. Uns dies abans de l’acte de
lliurament, els finalistes rebran un correu des de premi.filcat.bat@ub.edu en què se’ls demanarà
que confirmin l’assistència a l’acte i que indiquin el nombre de persones que els acompanyaran.
Per a l’acceptació dels premis i les mencions caldrà presentar la documentació original corresponent
als punts 3 i 4 de la base 2.2. La manca de presentació d’aquesta documentació serà considerada
una renúncia al premi, i en aquest cas el premi serà atorgat al següent candidat que hagi obtingut
millor valoració.
Els noms dels treballs que obtinguin els premis al millor treball en les categories de llengua catalana
i de literatura catalana, i les mencions en aquestes categories, es faran públics a mitjans de maig del
2023 en un acte oficial a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, al qual
assistiran els finalistes, els tutors dels treballs i els acompanyants que els finalistes indiquin.
El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis.
La resolució es publicarà a la Seu Electrònica de la UB, i també se’n farà difusió al web
https://filcat.ub.edu/premi-filcatub i pels canals del Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General de la Universitat.

7. Incompatibilitats
La concessió d’aquest premi és incompatible amb qualsevol altre premi d’origen públic o privat que
s’hagi obtingut pel mateix treball.

8. Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
1. El responsable del tractament de les dades personals dels candidats és la Secretaria General de
la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007
Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
2. La finalitat del tractament de les dades personals dels candidats és gestionar el premi, publicar el
treball premiat a la col·lecció del premi al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona i, si es
considerés necessari, difondre el vídeo de presentació del treball a les xarxes socials del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona indicades en la base 10 “Drets de
propietat intel·lectual”.
3. La base jurídica, pel que fa a la gestió del premi, és el compliment d’una missió realitzada en
interès públic (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’Universitats; i Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). Pel que
fa a la resta de finalitats, és el consentiment dels candidats, que atorguen enviant les corresponents
autoritzacions per a la publicació del treball i del vídeo, que es poden revocar en qualsevol moment
sense efectes retroactius.

4. Les dades dels candidats es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la
qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del
seu tractament.
5. Els destinataris de les dades són la Universitat de Barcelona i els membres del jurat que no siguin
treballadors de la Universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. Així mateix, els noms i
cognoms dels finalistes i les dades identificatives dels guanyadors també seran difoses d’acord amb
el que estableix la base 6 “Resolució i data de lliurament”. Pel que fa als treballs premiats i els vídeos
de presentació, hi tindran accés les persones que tinguin accés als mitjans de difusió indicats en la
base 10 “Drets de propietat intel·lectual”. No es preveu cap altra cessió de dades, tret que sigui
obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.
6. Podeu accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la
limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per
correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic
(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid
que us identifiqui.
7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat
de protecció de dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007
Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
8. També teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
9. Amb la presentació de la sol·licitud, els candidats declaren haver llegit aquest dret d’informació i,
en cas que facilitin dades personals de terceres persones, es comprometen a facilitar-los el
contingut d’aquesta base.

9. Publicitat
La present convocatòria i tots els actes que se’n deriven es publicarà a la Seu Electrònica de la
Universitat de Barcelona, sense perjudici que addicionalment i a efectes merament informatius se’n
faci difusió al web https://filcat.ub.edu/premi-filcatub i a les xarxes socials del Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat per altres mitjans. La publicació a la Seu
Electrònica serà la vàlida a efectes de còmput de terminis i de les actuacions d’aquest procediment.

10. Drets de propietat intel·lectual
Amb la participació en aquesta convocatòria, els autors que reben un premi o una menció cedeixen
de forma expressa a la Universitat de Barcelona, de manera no exclusiva i per al termini més ampli
legalment establert, tots els drets de propietat intel·lectual necessaris per a la publicació dels
treballs a la col·lecció del premi del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. En cas que sigui
necessari, també cedeixen els drets per a la transformació dels treballs a un format que permeti la
seva edició o transposició de format a l’efecte d’efectuar-ne la publicació/divulgació.

Per tal de fomentar la cultura i la recerca i d’afavorir l’estudi personal, els treballs es difondran amb
la llicència Creative Commons, que permetrà la utilització del treball sempre que se’n citi l’autoria i
que no es faci amb propòsits comercials. La divulgació per aquest canal no es limita temporalment.
Els autors podran difondre pel seu compte els seus treballs i hauran de fer constar que han obtingut
el premi FilCat.UB.
Igualment, amb la participació en aquesta convocatòria els autors que reben un premi o una menció
autoritzen de forma expressa i gratuïta a la Universitat de Barcelona la difusió i la publicació del
vídeo presentat, la imatge, la veu i el contingut, i la captació, gravació, retransmissió i difusió de la
seva imatge, la seva veu i el contingut de la seva participació en l’entrega de premis, ja sigui de forma
íntegra o parcial, a través dels mitjans de comunicació de les xarxes socials del Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube),
incloent-hi les plataformes digitals de la Universitat d’accés obert o restringit per internet, en l’àmbit
de les activitats que li són pròpies i sense ànim de lucre, incloent-hi totes les cessions de drets
necessàries a l’efecte d’aquesta difusió i publicació.
L’autorització, la cessió de drets d’imatge i els drets de propietat intel·lectual comprenen els
necessaris per a la realització dels actes de reproducció, distribució, transformació i comunicació
pública necessaris per a la referida difusió i per a qualsevol finalitat docent, de recerca, de
transferència de coneixement o de divulgació de la Universitat. Aquesta cessió dels drets té caràcter
no exclusiu, indefinit, universal i gratuït. La divulgació o publicació de la gravació, si és el cas, es durà
a terme per mitjà de llicència Creative Commons.
En cas que la Universitat estigui interessada a utilitzar les obres que hagin obtingut un premi o una
menció fora d’aquest àmbit, sol·licitarà prèviament l’autorització al autors.

11. Interpretació i recomanació
És competència del jurat interpretar la present convocatòria i resoldre els dubtes que es plantegin
en relació amb aquestes bases.
A efectes informatius, es recomana la consulta de:
Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat. #20 consells essencials, 2021.
http://hdl.handle.net/2445/114030
Guia pràctica per tutoritzar un bon treball de recerca (TR) a batxillerat. #20 consells essencials.
Guia del professorat, 2021. http://hdl.handle.net/2445/179613

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PREMI FILCAT.UB
La sol·licitud de participació es pot realitzar presencialment als punts d’assistència en matèria
de registre de la Universitat de Barcelona mitjançant cita prèvia
(http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html). Cal seleccionar “Tràmits presencials per a la
ciutadania” i “Registre de documents destinats a la UB [cita prèvia]”. També es podrà realitzar
mitjançant presentació telemàtica d’instància genèrica a la Seu Electrònica de la UB
(https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html). En cas que es presenti mitjançant instància
genèrica, a l’apartat “Àmbit” cal posar-hi “Altres”, i a l’apartat “Subàmbit” cal posar-hi “Premi
FilCat.UB a treballs de recerca de batxillerat”. També es pot presentar per qualsevol dels mitjans
establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment comú de les administracions
públiques.
Model de sol·licitud
Sol·licito participar en la 8a convocatòria del premi FilCat.UB a treballs de recerca sobre llengua i
literatura catalanes, adreçat a alumnes de 2n de batxillerat.
DNI, cognoms i nom del sol·licitant: ________________________________________________
DNI2, cognoms i nom de l’autor/s (cal fer-hi constar tots els autors, en cas que es tracti d’un
treball col·lectiu): ________________________________________________________________
Cognoms i nom del tutor del centre: __________________________________________________
Centre educatiu on s’ha presentat el treball: ____________________________________________
Adreça o adreces electròniques a l’efecte de comunicació amb la comissió organitzadora del premi
FilCat.UB:________________________________________________________________________
Fem constar que el treball que es presentarà no ha rebut cap altre premi en altres convocatòries
de premis de treballs de recerca de batxillerat públiques o privades.
Amb la presentació de la sol·licitud declarem haver llegit i acceptar les bases de la convocatòria.
Signatura del sol·licitant:
Signatura dels autors i del tutor:

Unitat destinatària de la sol·licitud: PR1945, Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General, Coordinació del premi FilCat.UB a treballs de batxillerat.

