
 

 

VI Premi Emili Mira i López a la qualitat lingüística 

Els estudiants davant la crisi  

 Objectius 
La Comissió de Dinamització Lingüística de les facultats de Formació del Professorat, 
Pedagogia i Psicologia i els Serveis Lingüístics de la UB convoquen la sisena edició del Premi 
Emili Mira i López a la qualitat lingüística, amb l’objectiu de fomentar la creativitat entre 
l’alumnat. Per participar-hi cal presentar una reflexió, bé derivada de la pròpia experiència, 
bé de naturalesa teòrica, sobre el tema proposat, que es pot expressar en qualsevol gènere 
literari (poesia, narrativa, assaig, carta, article periodístic, còmic, corranda, etc.) Es 
valorarà la qualitat lingüística, l’originalitat i la creativitat. Els treballs han de ser inèdits i 
han d’estar escrits en català.  

 Destinataris 
Pot participar en aquest certamen tot l’alumnat que estigui matriculat en alguna 
assignatura dels graus, les diplomatures o les llicenciatures de les facultats convocants. 

 Característiques 
L’extensió de les obres pot ser variable depenent del gènere escollit. L’autoria pot ser 
individual o col·lectiva. En aquest darrer cas, cal presentar una carta signada per tots els 
autors en què expressin la seva voluntat de concórrer al Premi. 

 Presentació i termini d’admissió 
En un sobre tancat o plica, s’ha de presentar un original imprès i una còpia en suport 
informàtic, acompanyats, si cal, de la documentació especificada en l’apartat 
«Característiques». Al sobre, s’hi ha d’escriure VI Premi Emili Mira i López, el pseudònim de 
l’autor o dels autors i el gènere de l’obra. S’hi ha d’adjuntar un sobre tancat en què constin 
les dades personals (nom, cognoms, NIUB, domicili, adreça electrònica, telèfon, 
ensenyament i curs matriculat). El termini de presentació es tanca el divendres 11 d’abril 
de 2011 a les 12 h. L’obra s’ha de lliurar a l’oficina dels Serveis Lingüístics del campus de 
Mundet, i la còpia en suport informàtic també s’ha d’enviar a l’adreça xdmundet@ub.edu. 

 Dotació 
S’atorgaran tres premis*: un primer premi de 300 €, un segon premi de 200 € i un tercer 
premi de 100 €. Així mateix, es lliurarà als guanyadors un diploma acreditatiu. 

 Jurat i veredicte 
El jurat estarà format pels dos degans de les facultats de Formació del Professorat i de 
Psicologia i per la degana de la facultat de Pedagogia, o persones en qui deleguin, un 
representant dels Serveis Lingüístics de la UB i un estudiant. El veredicte es donarà a 
conèixer en un acte públic al campus de Mundet, en el marc d’una jornada acadèmica i 
cultural que es farà per celebrar la diada de Sant Jordi (abril de 2011). El Premi es pot 
declarar desert si cap treball no arriba a la qualitat necessària, a parer del jurat. El 
veredicte del jurat és inapel·lable. 

 Més informació 
Serveis Lingüístics del campus de Mundet. Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. 
xdmundet@ub.edu 

La participació en el concurs implica l’acceptació de la decisió del jurat i d’aquestes bases. 

* Els imports dels premis són nets, amb la retenció ja aplicada. 


