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No es obert a estudiants de teologia o ciències religioses. 

La inscripció es farà oficial omplint un formulari que trobareu a 

www.saforuab.info i enviant-lo escannejat a cbcat.uni@gmail.com. 

La data màxima per omplir aquest formulari és el divendres 12 

d'abril de 2019.

Es tracta, d'una banda, de buscar a la Bíblia la seva influència dins la 

branca de coneixement (ciències socials, ciències humanes, 

ciències experimentals i tecnològiques, ciències de la salut...) al 

qual pertany el Grau, Postgrau, Màster o Doctorat que s'està 

cursant. A més, el  treball, pot donar peu també a qüestionar-se el 

fet de si en l'elecció dels estudis universitaris que hom està cursant, 

ha tingut la influència directa o indirecta la tradició judeo-cristiana 

manifesta als textos bíblics. Opcionalment, es demana un petit 

apèndix del treball en què es proposi un cas pràctic per a poder-lo 

aplicar en un hipotètic debat sobre la influència de la Bíblia en el 

coneixement actual a nivell de batxillerat o cicle superior. El tribunal 

ho tindrà en compte en el seu veredicte. 

PREMIS

Per a recollir el premi s'ha d'assistir a l'entrega de premis, en cas 

que els premiats resideixin a Catalunya. Pels premiats de fóra de 

Catalunya s'informarà per correu electrònic posteriorment al 

veredicte; però si el premiat fa l'esforç de venir a l'acte de veredicte i 

entrega de premis se li ofereix també com a premi que  aquella nit 

pernocti a Montserrat i pugui conviure un dia amb la comunitat de 

monjos benedictins.

L'acte de veredicte i entrega de premis tindrà lloc a la segona 

quinzena de maig de 2019 (s'informarà del dia i l'indret exacte de 

l'acte als inscrits). 

DOTACIÓ DE PREMIS: UN PRIMER PREMI DE 700€, UN SEGON 

PREMI DE 500€, UN TERCER PREMI DE 400€, UN ACCÈSSIT DE 250€ 

I UN ACCÈSSIT EXTRA DE 250€ EN CAS D'UN GRAN NOMBRE DE 

FINALISTES.

Els interessats han d'enviar un e-mail de pre-inscripció a  

cbcat.uni@gmail.com. En cas de grup el màxim és de 3 participants.

El termini de presentació del treball serà el diumenge 5 de maig 

de 2019.

L'assaig podrà estar escrit en català o en castellà.

Data límit
inscripció

12.04.2019

Data límit
presentació treball

05.05.2019

#XIXCONCURSBIBLIC
“NO TINGUIS POR, QUE JO SÓC AMB TU”
Déu a la Universitat:  ARRELS  Bíbliques i BRANQUES de coneixement

DE CATALUNYA
PER A UNIVERSITARIS
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