
CÀTEDRA “TURÓ DE LA SEU VELLA” DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

BASES DEL I PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU DE
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA “MOSSÈN JESÚS TARRAGONA”

SOBRE EL TURÓ DE LA SEU VELLA

Premi patrocinat per l’Associació Amics de la Seu Vella en el marc de la Càtedra
“Turó de la Seu Vella” de la UdL

Persones participants: Poden participar en aquest premi, l’estudiantat de qualsevol
Grau de la UdL que hagi defensat el seu Treball Final de Grau durant el curs 2021-22.

Tema: Els treballs han de tractar sobre el Turó de la Seu Vella des de qualsevol
disciplina i se'n valorarà tant l'aportació de coneixement nou com la innovació
metodològica i tècnica en el tractament de l'objecte d'estudi.

Requisits: El treball ha d’haver estat presentat i defensat durant el curs acadèmic 2021-
2022 i ha d’haver obtingut una nota mínima de 9. És indispensable que en el TFG
s’hagi incorporat el Turó de la Seu Vella en l’objecte d’investigació des de qualsevol
disciplina acadèmica.

Premi: El premi està dotat amb 700€ i, cas que es consideri oportú, el jurat podrà
atorgar un accèssit de 300€, en ambdós casos bruts i subjectes a retenció d'IRPF que
marca la legislació vigent. La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes
bases. El jurat té la potestat de declarar desert el premi i de repartir els premis i/o els
accèssits ex æquo, en cas que ho consideri convenient.

Presentació dels treballs: L’estudiantat que vulgui optar al premi haurà d’omplir el
formulari que se li facilitarà per correu electrònic a: vceu.secretaria@udl.cat, juntament
amb una còpia del treball en pdf. Per tal de garantir l’anonimat, en els treballs adjuntats
no es podrà fer constar el nom de l’autor/a, ni del/la director/a. Si es vol adjuntar
qualsevol altre tipus de material físic s’haurà de fer arribar al Vicerectorat de Cultura i
Extensió Universitària (ubicat a l’Edifici de Rectorat, Plaça de Víctor Siurana, 1. 25003
Lleida).

Termini: El termini màxim d’entrega de la sol·licitud i dels treballs és el 30 de
setembre de 2022 (inclòs).
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Jurat:
- El president del Consell Científic de la Càtedra del Turó de la Seu Vella.
- La directora de la Càtedra del Turó de la Seu Vella.
- Quatre membres del Consell Científic de la Càtedra del Turó de la Seu Vella.
- El president de l’Associació Amics de la Seu Vella o persona en qui delegui.

En el cas que algun dels membres del jurat sigui el/la tutor/a d’algun dels treballs
presentats, serà substituït per la secretària de la Càtedra.

Després d’emetre el veredicte, que serà inapel·lable, el jurat redactarà i signarà l’acta
corresponent. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta pel jurat.

Criteris valoratius: El jurat tindrà en compte els criteris següents a l'hora de puntuar:
- Rellevància i originalitat del tema en els estudis sobre el Turó de la Seu Vella
- Marc teòric utilitzat.
- Coherència i rigor en la metodologia.
- Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis sobre el Turó de la Seu

Vella

Veredicte i acte de lliurament: El veredicte es comunicarà a les persones candidates
durant l’acte de defensa del treball oral que se celebrarà durant el curs 2022/23 i es farà
el lliurament públic del premi a la UdL. Els adjunts físics es podran recollir a partir de
la comunicació del premi en qualsevol dia hàbil fins al 30 de juliol de 2023 al
Vicerectorat d’Activitats Culturals i Extensió Universitària.

La UdL podrà fer difusió del contingut del premi en una publicació, si ho considera
convenient.

Empreses i institucions col·laboradores de la Càtedra Turó de la Seu Vella:
Associació Amics de la Seu Vella
Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya
Consorci del Turó de la Seu Vella
Fundació Layret
Fundació Sorigué
PROMOMELBA, SL
Universitat Europea d’Andorra


