ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: VW0BXEudUR
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/es/verifica

BASES DEL VIII CONCURS DE RELATS CURTS
Acord núm. 212/2021 del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2021

“Me’n contes un de ciència?”
Aquesta convocatòria coincideix amb la 26a Setmana de la Ciència, de la qual la Universitat de Lleida
n’és membre col·laborador. Us presentem un concurs literari que té com a objectiu fer palesa la
necessitat d’un bon ús de la llengua en totes les àrees del currículum. A l’Institut de Ciències de
l’Educació de la UdL entenem que la paraula és un dels principals vehicles que ens permet construir el
coneixement científic i us volem oferir un exercici literari que exerciti l’ús de la llengua en aquest àmbit.
Us atreviu?

1.- PARTICIPANTS
Al concurs s’hi estableixen dues modalitats de participació:
Categoria Primària: S’hi poden presentar tots els nens i nenes que estiguin cursant el Cicle Superior
d’Educació Primària en una escola de les terres de Lleida i l'Anoia.
Categoria Secundària: S’hi poden presentar tots els nois i noies que estiguin cursant 3r i 4t de l’Educació
Secundària en un institut de les terres de Lleida i l'Anoia.

2.- TEMA
Categoria Primària: En aquesta categoria us proposem un recurs per engegar la vostra creativitat
literària, pots triar entre dues temàtiques:
a)

TRINOMI FANTÀSTIC SOBRE LA SOSTENIBILITAT. Et proposem tres mots: RECURSOS NATURALS
– CANVI CLIMÀTIC – BIODIVERSITAT. Aquestes paraules han de sortir en el teu relat. El repte
literari consisteix en fer-les aparèixer amb sentit dins el desenvolupament de l’argument.
(traduir, si és el cas, a les altres llengües del concurs: castellà i occità).

b) TRINOMI FANTÀSTIC SOBRE LA NANOTECNOLOGIA. Et proposem tres mots: MICROSCOPI –
MATÈRIA – M. ÁNGELES DE LA TORRE Aquestes paraules han de sortir en el teu relat. El repte
literari consisteix en fer-les aparèixer amb sentit dins el desenvolupament de l’argument.
(traduir, si és el cas, a les altres llengües del concurs: castellà i occità).
Agafa un llapis, un paper i deixa volar la teva imaginació. Utilitza la teva creativitat per donar-li sentit i,
sobretot, passa-t’ho molt bé!
Categoria Secundària: En aquesta categoria el tema és lliure. Només cal que en el relat hi tinguin
presència algun dels temes escollits de l’edició d’enguany de la Setmana de la Ciència. La sostenibilitat,
l’Any Internacional de les Fruites i les Verdures, el centenari del naixement de l’escriptora,
pedagoga i mestra, Teresa Juvé i Acero, el 150 aniversari del naixement de Josep Maria Fuset i

Tubià, naturalista, biòleg i polític i l’evolució de la microscòpia a la nanoescala.
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3.- PRESENTACIÓ
El relat pot estar escrit en català, castellà o aranès i l’obra ha de ser inèdita. El tipus de lletra ha de ser
Arial o Helvètica, de cos 12. Escrit a doble espai, amb la pàgina mida DIN-A 4.
Els relats es lliuraran en format electrònic mitjançant el formulari que s’habilitarà a la web de l’ICE de la
Universitat de Lleida (http://www.ice.udl.cat) on s’indicaran les dades del participant, del centre on
cursa els seus estudi així com la categoria a què es presenta (Primària o Secundària). El document
s’haurà de presentar obligatòriament en format PDF i no ha de contenir cap dada que permeti la
identificació de l’autor/a.

4.- EXTENSIÓ MÀXIMA
Categoria Primària: El relat ha de tenir una extensió màxima de 2 pàgines.
Categoria Secundària: El relat ha de tenir una extensió màxima de 4 pàgines.

5.- LLOC I TERMINI
Els relats s'han d'adreçar a l'ICE de la Universitat de Lleida, mitjançant el formulari que s’habilitarà a la
web de l’ICE de la Universitat de Lleida (http://www.ice.udl.cat).
El termini de presentació dels relats curts conclourà el divendres 10 de desembre de 2021 a les 14:00h.

6.- PREMIS
S’estableix un primer premi valorat en 100 euros i un segon premi valorat en 50 euros per a cada
categoria i cada llengua. Per tant, es donarà un total de 12 premis: 6 primers i 6 segons.
També s’estableix un premi especial valorat en 50 euros per a cada escola o institut que tingui un o més
alumnes reconeguts amb el primer premi de cada categoria.
Els premis no seran diners en metàl·lic sinó vals de regal o obsequis valorats en l’import esmentat.
Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert si el jurat així ho considera. També podrà concedir
accèssits.
Els premis es lliuraran durant l’acte de cloenda de la 26a Setmana de la Ciència a la Universitat de Lleida.

7.- JURAT
El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat nomenarà un jurat compost per especialistes de les tres
llengües i experts investigadors en el tema que proposa la 26a edició de la Setmana de la Ciència
(professorat universitari, de secundària i de primària). Actuarà com a presidenta del Jurat la Vicerectora
de Estudiants i Ocupabilitat, Montserrat Rué Monné, i com a secretària del Jurat, la mestra membre de
l’ICE de la UdL Marisol Font Solans, mestra especialista en Matemàtiques i ciències de primària, i cap de
l’organització del concurs. Completaran el jurat membres d’entre el professorat de la UdL, especialistes
en cadascuna de les llengües a més d’experts en investigació i recerca sobre els temes que proposa la
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present edició de la Setmana de la Ciència. Aquest jurat serà l’encarregat d’avaluar els relats. Es
valorarà, a més de la qualitat de les obres, l’originalitat i l’enfocament científic.
La decisió del jurat serà inapel·lable, i es donarà a conèixer abans del 31 de gener del 2022.
El jurat està facultat per interpretar aquestes bases en cas que, per circumstàncies sobrevingudes, es
produeixi algun fet que no s’hi trobi recollit.

8.- RELATS GUANYADORS
Els relats guanyadors passaran a ser propietat de la Universitat de Lleida, que els podrà utilitzar o
reproduir en qualsevol de les seves activitats, si així es considera oportú. En el cas de fer-ne ús, sempre
es farà esment de l’autoria dels mateixos.

Més informació:
Marisol Font Solans
Coordinadora ICE
Unitat de Formació del Professorat d'Infantil, Primària i Secundària
Institut de Ciències de l'Educació
Carrer de Jaume II, 71
25001, Lleida
Tel: + 34 973 70 33 71
ice.primaria@udl.cat
http://www.ice.udl.cat/ca/activitats/ciencia/concurs/
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