
 
  

 

PREMI A TFG 

50 ANIVERSARI FACULTAT DE LLETRES 

 

BASES 

 

1. CONTINGUT I DOTACIÓ DEL PREMI  

El premi al millor treball de fi de grau relacionat amb aspectes propis de la Facultat de Lletres  
estarà dotat de 1000 € , 700 € dels quals seran per l’estudiant i 300 € per al seu tutor que podrà 
justificar en despeses inherents a l’activitat acadèmica.  

2. PARTICIPANTS 

Pot optar al premi l’alumnat que hagi defensat el seu TFG a la Facultat de Lletres durant el curs 
lectiu 2021-2022, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 9 en primera 
convocatòria. 

 

3.  REQUISITS DELS TREBALLS 

1.  Els treballs han de tenir una temàtica que estigui relacionada amb algun aspecte propi de 
les titulacions impartides a la Facultat de Lletres. Es prioritzaran aquells treballs que 
incloguin una reflexió crítica sobre els valors relacionats amb  les Humanitats. 

2. La llengua emprada al treball pot ser el català, el castellà, l’anglès o el francès. 

3. Es valorarà que els treballs incloguin una perspectiva de gènere. 

4. Els treballs han de ser inèdits i d’autoria pròpia. 

 

4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

1. Els treballs de recerca presentats s’han d’haver defensat el curs acadèmic 2021-22. 

2. Qui vulgui participar en la convocatòria haurà de presentar una sol·licitud d’acord amb el 
formulari normalitzat disponible al lloc web de la Facultat. 

3. El treball s’haurà d’enviar en format PDF, sense cap referència al nom de l’autor o autora 
ni cap dada que l’identifiqui, ni tampoc a la persona que ha tutoritzat el treball, precedit 
d’un resum del seu contingut d’un màxim de cinc-centes paraules. 

 

  



 
  

 

5. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA 

Les persones que sol·licitin participar en el premi es comprometen a: 

1. Acceptar que el seu treball quedi dipositat al Repositori de la UdL i que se’n pugui fer difusió 
pels canals habituals del Centre en cas que així ho decideixin els responsables de la Facultat. 

2. Realitzar una presentació del treball en un acte públic organitzada per la Facultat 

3. Qualsevol incompliment, total o parcial, o falta d’observança rigorosa del contemplat en 
aquestes bases, independentment de la fase en que es produeixi, donarà lloc a l’exclusió 
automàtica del treball i la persona candidata. 

 

6.  COMISSIÓ AVALUADORA 

L’avaluació dels treballs serà realitzada per una comissió composada per l’equip de Deganat del 
Centre i per dos ex-alumnes del mateix. 

 

7.  CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris que la comissió avaluadora tindrà en compte seran els següents: 

1.  Rellevància del tema 

2.  Originalitat en el tractament del tema i en el desenvolupament de l’estudi 

3.  Marc teòric 

4.  Coherència i rigor metodològic 

5.  Resultats, conclusions i avenç aportat en el camp 

Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta per la pròpia comissió. 

 

8.  DECISIÓ DE LLIURAMENT 

La resolució de la comissió avaluadora serà inapel·lable i es comunicarà durant el mes de 
setembre a través de la web de la Facultat de Lletres.  

 


