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Antecedents
FULL Fundació pel Llibre i la Lectura és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus
objectius potenciar la realització de treballs d’investigació, principalment TFM (treball final de
màster) o TFP (treball final de postgrau), la publicació d’articles d’investigació en revistes
d’impacte científic i també la publicació de treballs de divulgació que aborden de forma
directa o indirecta el foment lector, el món del llibre i la seua història o la formació lectora i
literària.
Aquesta convocatòria vol ser un mecanisme de reconeixement i visualització dels treballs de
recerca com també els treballs de divulgació que aborden aquesta matèria i té com a objectiu
fomentar l’esperit investigador mitjançant la concessió d’un premi als treballs finals de màster
o de postgrau, la publicació d’articles d’investigació en revistes especialitzades i la publicació
de treballs de divulgació.

Objectius
•
•
•
•

Fomentar la transferència de coneixements a través de la generació de materials
d'investigació i de reflexió fruit de TFP o de TFM de l'alumnat i els seus tutors
d’universitats públiques espanyoles.
Reconèixer públicament l'alumnat i els seus tutors que realitzen treballs sobre la
temàtica descrita.
Recopilar treballs de fi de màster o de postgrau amb l'objectiu de crear un dipòsit per
a incorporar a la Biblioteca Virtual FULL sobre la Lectura que es presentarà
pròximament.
Impulsar la recerca al voltant del tema del món del llibre i la seua història, l’educació
lectora i literària i el foment lector.

Temàtica
Les propostes que s’han presentat han abordat, de manera explícita o dins d'un marc més
ampli, el foment lector, el món del llibre i la seua història o la formació lectora i literària.

Destinatari
Modalitat A:
Estudiants matriculats en universitats públiques espanyoles i els seus tutors: es premià un
TFM o TFP corresponent a algun dels plans de títols oferts per qualsevol de les universitats
públiques espanyoles que presenten una proposta teòrica-pràctica o d’intervenció.
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Els treballs poden estar redactats en català, castellà o anglès.
El TFM o TFP ha d’haver estat defensat i tenir la seua la qualificació entre l’1 de gener del
2017 i el 9 d’octubre de 2018.
Modalitat B:
Personal docent i investigador de les universitats públiques espanyoles.
Els articles publicats en revistes d’impacte científic han d’estar publicats entre l’1 de gener
del 2016 i el 9 d’octubre del 2018.
Els articles han de tenir una extensió mínima de 5.000 paraules i una extensió màxima de
12.000 paraules.
Els treballs poden estar redactats en català, castellà o anglès.
Modalitat C:
Es concedeix al millor text de divulgació publicat en qualsevol diari, revista, web, blog o llibre
sobre la temàtica referida.
S’han valorat els articles publicats en el període de temps entre l’1 de gener del 2016 i el 9
d’octubre de 2018.
Podia presentar-se qualsevol autor/a de qualsevol banda del món. Un mateix autor/a podia
presentar un màxim de dos articles. Els articles tenien una extensió màxima de 1.000
paraules. Els textos han d’estar escrits en català, castellà o anglés.

BASES
Forma de presentació
Per a presentar les obres han emplenat el formulari d’inscripció que estava disponible en
www.fundaciofull.com, a més d’adjuntar la documentació requerida en cada modalitat.
Modalitat a) còpia de la matrícula del treball, certificat de la nota obtinguda, autorització del
tutor/a del treball i un exemplar en PDF de l’obra.
Modalitats b) i c) currículum de l’autor/a i l’article o text que opta al premi en PDF.

Reconeixements
Un premi dotat amb 1.200 euros i diploma de reconeixement del mèrit a l’autor/a del treball
final de màster o de postgrau.
Un premi al tutor/a del treball guardonat dotat amb 700 euros i diploma de reconeixement
del mèrit del treball.
Un premi dotat amb 1.200 euros i diploma de reconeixement del mèrit a l’autor/a de l’article
publicat en revistes especialitzades.
Un premi dotat amb 700 euros i diploma de reconeixement del mèrit a l’autor/a del text de
divulgació publicat en qualsevol diari, revista web, blog o llibre.
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Composició i resolució del jurat
El jurat ha estat format entre investigadors, professorat universitari i professionals experts en
la temàtica descrita.

Lliurament de premis
Els treballs guanyadors s’han fet públics el dia 20 de novembre de 2018 en un acte que va
tenir lloc en el Menador de Castelló.
L’acte va ser conduït per l’escriptor Carles Cano, ambaixador de la lectura 2018, i començà
amb una conferència del professor Jaume Pérez-Montaner sobre la literatura valenciana
actual, que serví d’introducció a l’exposició del mateix títol.
El Premi al millor TFG o TGM ha recaigut en Marc Senabre Camarasa, de la Universitat
de Barcelona, pel treball Hermenèutica de l’edició.
El Premi al millor treball publicat en revistes científiques ha sigut atorgat ex aequo
a Esther Trigo i Manuel Romero, pel treball Entre las creencias y la formación inicial de los
estudiantes de Máster de Profesorado de Secundaria: una mirada hacia la enseñanza de la
literatura en las aulas, i a Ferran Garcia-Oliver pel treball Novel·la històrica: l’atracció del
pretèrit.
El Premi al millor text de divulgació ha recaigut ex aequo en Ana Valdés Menor per
l’article Biblioteca pública hoy: Nuevos espacios, Nuevos bibliotecarios, publicat a SíMILE,
40, i Josep-Francesc Delgado per Arriscar la vida per salvar tres versos, publicat a 9nou.

