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 Es valorarà que el/la candidat/a hagi fet el treball de recerca de Batxillerat sobre un 

tema relacionat amb el món anglòfon, però que estigui redactat en Català o Castellà. 

 Es  compararan  els  expedients  de  Batxillerat,  per  trobar  la  millor  trajectòria  en 

l’assignatura de Llengua Anglesa. 

 Es  valorarà  el/la  candidat/a  s’hagi  preinscrit  al  Grau  d’Anglès  a  qualsevol  altra 

universitat pública de Catalunya. 

Si, malgrat  aquesta  comparativa  persistís  l’empat,  el  jurat  decidirà  quins  altres  criteris 

utilitza per tal de desfer‐ho. 

 No s’acceptarà cap candidatura que no s’hagi presentat segons les següents directrius: 

 Omplir electrònicament el formulari oficial i enviar‐lo per correu electrònic  a l’adreça 

secdeaia@urv.cat . 

 La data  límit per  rebre candidatures serà  la data d’inici de  les PAU a  la convocatòria de 

juny. 

 Els  candidats  accepten que  el  jurat  tingui  accés  a  la  seva nota de  l’exercici de  Llengua 

Estrangera‐Anglès a les PAU per tal de poder avaluar les candidatures. 

 Els  resultats  del  premi  es  faran  públics mitjançant  correu  electrònic  als  guanyadors,  al 

professorat responsable de les candidatures i al centre de procedència dels guanyadors al 

llarg del mes de setembre. 

 Un  cop  atorgats  els  premis,  el  Departament  d’Estudis  Anglesos  i  Alemanys  de  la 

Universitat  Rovira  i  Virgili  es  reserva  el  dret  de  publicar  els  resultats  al  seu  web 

institucional  www.urv.cat  en  format  text  (recull  informatiu)  o  en  format  gràfic 

(fotografies, vídeos, etc.). 

 El  jurat  del  premi  estarà  format  per  tres membres: Dos  especialistes  del Departament 

d’Estudis Anglesos  i Alemanys (un de  l’àrea de  llengua  i  lingüística anglesa + un de  l’àrea 

de  literatures  i cultures anglòfones),  i un representant de  l’editorial Macmillan de  l’àrea 

de Catalunya. 

 La decisió del jurat serà inapel∙lable. 

 La  presentació  de  candidatures  a  aquest  premi  implica  el  coneixement  i  l’acceptació 

d’aquestes bases. 

 


