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II PREMI IRCVM A TREBALLS DE FI DE GRAU 
SOBRE CULTURES MEDIEVALS 

Bases de la primera convocatòria del “Premi IRCVM a Treballs de Fi de Grau sobre 
Cultures Medievals”. 

1. El Premi, que neix amb l’objectiu de fomentar la recerca al voltant de l’edat 
mitjana, s’adreça a estudiants de la UB que presentin un TFG, durant el curs 
2020-2021, on s’abordi, des d’una òptica monogràfica o comparada, qualsevol 
tema relacionat amb les cultures medievals:

a. Literatura medieval en qualsevol de les seves variants lingüístiques.
b. Recepció contemporània de temes relacionats amb les cultures 

medievals.

c. Història medieval.

d. Història de l’art medieval.

e. Història de la cultura i de la ciència medievals.

f. Arqueologia medieval i l’estudi de les fonts.

g. Filosofia medieval.

h. Lingüística medieval.

2. Els treballs s’hauran de trametre a l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (a 

partir d’ara IRCVM) de la Universitat de Barcelona (C. Montalegre 6, 08001 

Barcelona) abans del 30 de setembre de 2021, acompanyats d’un justificant 

acreditatiu de la qualificació obtinguda. Els originals i la documentació també es 

poden trametre per correu electrònic (ircvm@ub.edu).

3. El premi té una dotació de 500 euros, que serà satisfeta un cop resolt el veredicte 

emès pel jurat.

4. El jurat estarà integrat per:
a. El/la  Director/a de l’IRCVM, que actuarà com a president/a del Jurat
b. El Consell d’Experts de l’IRCVM 
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5. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes d’octubre de 2021 i el premi 
serà lliurat abans del 31 de desembre de 2021.

6. El jurat qualificador estarà facultat per declarar el premi desert si estima que cap 
dels treballs no n’és mereixedor.

7. Tot allò que no hagi estat previst en aquestes Bases s’ha de regir per la 
normativa reguladora de l’IRCVM o, si és el cas, pel que dictamini el jurat.

8. Pel fet de participar, els concursants accepten íntegrament aquestes bases, així 
com les decisions del jurat. 


