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Aquest guardó es regirà per les següents ba-
ses:

Objecte: La Universitat de Lleida i l’Associ-
ació Dret a Morir Dignament de Catalunya 
(DMD CAT) volen impulsar la realització de 
treballs de final de grau relacionats amb la 
mort i la llibertat de l’ésser humà per escollir 
racionalment el seu destí personal. Amb mo-
tiu de l’aprovació de la LORE (Llei Orgànica 
de Regulació de l’Eutanàsia) seria recoma-
nable deixar-ne constància i fer-ne una va-
loració. Aquesta temàtica es podrà abordar 
des de la perspectiva filosòfica, històrica, 
sociològica, antropològica, psicològica, edu-
cativa, mèdica o jurídica.

Requisits: Podrà presentar-se al premi l’es-
tudiantat de la Universitat de Lleida que hagi 
realitzat i superat un treball de final de grau 
sobre la temàtica descrita anteriorment i que 
per la seva importància, originalitat, implica-
cions o aportacions mereixen ser reconegu-
des especialment.

Els treballs de final de grau s’han de materi-
alitzar en l’elaboració d’una memòria escrita 
integrada, com a mínim, pels següents ele-
ments:

a) Resum

b) Paraules clau

c) Índex o sumari

BASES

d) Introducció: justificació del treball, estat 
de la qüestió, objectius i metodologia apli-
cada

e) Desenvolupament analític

f) Conclusions

g) Relació de fonts, bibliografia

Els treballs de final de grau hauran d’haver 
estat supervisats per un/a professor/a de la 
Universitat de Lleida.

Dotació: 500 €, un diploma acreditatiu i la 
gratuïtat de la quota de soci/sòcia de l’as-
sociació Dret a Morir Dignament durant dos 
anys, com també un exemplar d’“Una mirada 
a la Història de l’Associació DMD”.

Presentació de les candidatures: El/la 
candidat/a remetrà el seu TFG abans del 
16 de juliol de 2022, en format electrònic a 
<dmdlleida@gmail.com> i tres còpies en-
quadernades, tot fent constar els seu nom, 
cognoms, les adreces postals i elctròniques, 
el telèfon, el NIF, com també el nom del seu 
tuttor/a, i correu electrònic a: DMD c/ Henri 
Dunant,1 Lleida

Periodicitat: Anual

Atorgament del premi: Es convocarà opor-
tunament.

Per a qualsevol dubte s’haurà de contactar 
amb la mateixa adreça de correu electrònic.

mailto:dmdlleida@gmail.com

