V PREMIS XAVIER GÓMEZ I FONT

PREGUNTES FREQÜENTS

1. Qui s’hi pot presentar?
Qualsevol estudiant de la Universitat de València que haja elaborat i defensat
un treball de fi de grau o de màster en valencià o en anglès al llarg del curs
2018-2019.

2. El treball ha de ser íntegrament en valencià o en anglès?
Sí, però això no impedeix que hi haja citacions, referències bibliogràfiques i
resums (abstract) en altres llengües, com en qualsevol treball de recerca.

3. Hi ha més restriccions lingüístiques?
Només una: l’objectiu dels premis és “promoure la qualitat lingüística en els
treballs acadèmics” i “estimular l’ús de l’anglès com a eina per a la
internacionalització de la Universitat”. Per tant, precisament per aquesta
finalitat de promoció i d’estímul s’exclouen dels premis aquells treballs que hom
té l’obligació reglamentària de redactar en valencià o en anglès i també, per a
l’anglès, els de les persones nacionals de països anglòfons.

4. Què es valora del treball?
Sobretot la qualitat lingüística, entesa en sentit ampli, tal com indica el títol dels
premis. És a dir, la correcció gramatical, lèxica i terminològica (fins al 70%) i
l’adequació expressiva al registre i les convencions formals i tècniques pròpies
del treball de recerca (fins al 20%). Secundàriament, en igualtat de condicions
amb altres treballs, es té en compte l’extensió (fins al 10%).

5. Com puc presentar el treball?

La manera més fàcil i ràpida (simplement, cal enviar dos documents en format
PDF) és per mitjà del formulari web que es troba en

bit.ly/formulari_xgf19
Si el tràmit s’ha completat satisfactòriament, rebràs un correu de confirmació.
També, alternativament, es pot presentar en paper als registres de la
Universitat de València o en aquells registres d’administracions públiques que
preveu la Llei del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i els articles en vigor de la Llei 30/1992.

6. Quina documentació he d’incloure en presentar el treball?

a) El mateix treball original en format PDF. Cal remarcar que és l’original
presentat com a treball de fi de grau o màster i que no s’admeten versions
modificades ni traduïdes.

b) Una còpia del document acreditatiu de dipòsit o de la sol·licitud de defensa i
avaluació del TFG/TFM presentat a través de la Seu Electrònica (ENTREU) o de
la Secretaria. En el cas del document emès per una secretaria, ha d’incloure
obligatòriament el títol del treball, la data del registrament d’aquest i el segell
oficial corresponent.

c) En el cas dels candidats amb ciutadania no espanyola que presenten un
treball en anglès, còpia en pdf del passaport o d’un document d’identitat vàlid
en què conste la nacionalitat.

7. Com sé si he presentat bé la documentació?
Una vegada enviats els dos documents PDF mitjançant el formulari descrit en el
punt 5, rebràs una confirmació al teu correu electrònic. Comprova, en tot cas,
el teu correu brossa (spam) abans de fer cap consulta.
Si presentes la documentació en paper i per un registre oficial o correu
certificat, et farem arribar un correu electrònic de confirmació.

8. Què faig si tinc dubtes sobre qualsevol aspecte dels premis?
En primer lloc, abans de preguntar, revisa les bases dels premis
(bit.ly/bases_xgf19). Una de les tasques essencials de qui fa un treball de

recerca, tal com és l’objecte d’aquests premis, és llegir la documentació existent
sobre la qüestió estudiada abans de formular cap hipòtesi, dubte o objecció. En
conseqüència, no es respondran consultes que estiguen clarament descrites en
les bases.
Si, encara així, persisteix el dubte, emplena el formulari corresponent
(bit.ly/formconsultes_xgf19) i et respondrem.

9. Hi ha material de suport lingüístic i terminològic per a resoldre
dubtes?
Sí. Per als dubtes de llengua, sobretot gramaticals, pots consultar:

Gramàtica zero. El millor ús amb la mínima gramàtica
www.spluv.es/gramaticazero

Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes
www.spluv.es/criteris

Per a terminologia, la font més completa i, a més, accessible a partir de termes
en qualsevol llengua és el Cercaterm del TERMCAT:
www.termcat.cat/ca/cercaterm

Per als criteris d’estil (llenguatge igualitari, majúscules i minúscules, etc.), es
pot consultar el Manual de documents i llenguatge administratius de les
universitats públiques valencianes:

www.spluv.es/mdla

10. Com sé si he rebut un premi?
La resolució dels premis es farà pública el dia 29 de novembre de 2019 i es
podrà consultar en la pàgina web del Servei de Política Lingüística
(www.spluv.es) i en el tauler oficial de la Universitat (tauler.uv.es).

A banda, les persones que hagen estat distingides amb un premi o accèssit en
seran informades mitjançant un correu electrònic. En aquest correu se’ls
indicarà quina documentació han de presentar per rebre l’import i un document
d’acreditació del premi o accèssit.

