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Adreçat a alumnes 
de 2n de batxillerat

Treballs de recerca 
sobre llengua 

i literatura catalanes

        8a edició     

 2022 i 2023

Termini

El termini de presentació dels treballs va de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al 31 de març del 2023.

Segueix-nos a:

Facebook (@FilCatUB)
Twitter (@filcatUB)
Instagram (@filcat_ub)
Web (filcat.ub.edu)

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 
i dos professors d’ensenyament secundari i batxillerat. 
El membre que actuï com a president, si cal, tindrà vot 
diriment.

Resolució i data de lliurament
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 web.



Informació general

El premi s’adreça als estudiants de 2n 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.

8a 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 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.

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: 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.

Participació

Cal sol·licitar la participació en el premi mitjançant la 
presentació del full de sol·licitud que s’inclou a les bases, 
d’acord amb el procediment que s’hi indica. 
Trobareu les bases i tota la informació necessària al web 
del Premi FilCat.UB:

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


