#XVIIICONCURSBIBLIC

DE CATALUNYA
PER A UNIVERSITARIS

FELIÇOS ELS QUI TREBALLEN PER LA PAU (Mt 5, 9)
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(text extret de les bases del concurs)

Es tracta, d'una banda, de buscar a la Bíblia el signiﬁcat de “felicitat” i “pau” i el lligam entre
elles.
I per altra, argumentar com, dins de 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, es pot treballar per la pau. A més, el
treball, pot donar peu a qüestionar-se el fet de si en l'elecció dels estudis universitaris que
hom està cursant, ha tingut la inﬂuència directa o indirecta d'un sentit de la felicitat arrelat en
la Bíblia. 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 idea de felicitat a nivell de
batxillerat o cicle superior. El tribunal ho tindrà en compte en el seu veredicte.
Per a facilitar el marc bíblic i centrar el tema, es proposen uns textos referents a la relació
entre Déu, felicitat i pau, tot i que s'ha de fer referència a d'altres

Plaç d’inscripció: 02.05.2018
Bases completes a:

www.uab.cat/safor
o escannejant el codi BIDI

Els interessats han d'enviar un e-mail de preinscripció al concurs amb el nom complet a
l'adreça de correu cbcat.uni@gmail.com, en el que hauran de fer constar el estudis que
s'estan cursant i la universitat. En cas de grups, s'ha d'enviar un únic correu en el que
constaran les dades de tots els components i en el que s'indicarà un representant.
La inscripció es farà oﬁcial omplint un formulari que trobareu a www.uab.cat/safor El període
per omplir aquest formulari és del 3 de desembre de 2017 (1r diumenge d'Advent) al
diumenge 1 d'abril de 2018 (diumenge de Pasqua). El termini de presentació del treball serà
el dimecres 2 de maig de 2018.
PREMIS
La dotació dels premis serà la següent: 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.
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+info a: cbcat.uni@gmail.com
www.concursbiblic.com

