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VIII CONCURS DE MICRORELATS MATEMÀTICS 

1. Participants. Podrà concórrer al concurs tot l’alumnat, antic alumnat, PAS i 
PDI de la Universitat d’Alacant, i l’alumnat i el professorat de centres educatius 
d’educació secundària de la província d’Alacant, amb obres originals i inèdites i 
no premiades en concursos anteriors. 

2. Categories del concurs. El concurs consta de dues categories: microrelats en 
castellà i microrelats en valencià, i les persones que hi participen podran 
presentar-ne tants com vulguen en les dues categories. 

3. Format dels microrelats. 

3.1. Els microrelats, escrits en castellà o valencià, han de tenir un màxim de 
20 paraules i han de complir el requisit que el nombre de lletres de cada 
paraula siga la xifra corresponent del nombre e (sense els zeros), tal com 
mostra l’exemple següent: 
 2         7      1       8           2         8       1          8            2       8            4       5 
Tú, perdida y asustada; yo, apacible y sosegado: un vendaval loco aulló,  
       9              4         5       2   3      5      3        6 
acechante, como aroma de luz entre los sueños. 
3.2. Independentment del nombre de paraules del microrelat, s’ha de 
començar sempre per la primera xifra del nombre e i respectar sempre l’ordre 
de les xifres fins a la corresponent última paraula del microrelat. A més, si el 
microrelat tinguera un títol, les paraules que el conformen es consideraran 
les primeres paraules del microrelat i hauran d’adaptar-se en longitud a les 
primeres xifres del nombre e. 

4. Els microrelats han de ser de temàtica lliure i sempre originals. La 
comprovació de la no-originalitat provocarà l’exclusió del concurs de tots els 
microrelats de l’autor o autora. 

5. Presentació. Els microrelats hauran de ser presentats mitjançant el formulari 
electrònic que serà habilitat a aquest efecte en el web de la Facultat de 
Ciències. 

6. El jurat estarà constituït pel degà de la Facultat de Ciències, la coordinadora 
de Matemàtiques de la Facultat de Ciències, una persona en representació del 
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, una persona en representació 
del Servei de Llengües i una persona en representació del Departament de 
Matemàtiques.



 
 
 
 

 
7. Premis. Les dues categories del concurs estan dotades amb el mateix 
import. Es concedirà un primer premi de 200 € i un segon de 100 € en cada 
categoria. 

8. L’autor o autora podrà ser requerit perquè acredite la seua vinculació al 
centre d’estudis o treball mitjançant la presentació del rebut de matrícula o 
document acreditatiu que corresponga. 

9. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
L’incompliment d’alguna base comportarà la desqualificació del/de la 
concursant. 

10. Els autors premiats i les autores premiades han d’assistir personalment o 
amb representant, en cas que els resulte impossible, a l’acte de lliurament de 
premis, que serà anunciat amb antelació suficient. 

11. La Facultat de Ciències es reserva el dret de publicar en la seua pàgina 
web tots els microrelats que es presenten al concurs, i d’editar-los i fer-ne ús 
sense ànim de lucre per a finalitats acadèmiques o de difusió de la Facultat. 
Sempre caldrà fer esment de l’autor/a. 
Els autors i les autores dels microrelats premiats cediran, respectivament, tots 
els drets sobre aquests a favor de la Facultat de Ciències, que es reserva el 
dret d’editar-los i fer-ne ús sense ànim de lucre i sempre farà esment de l’autor 
o autora. 
Les persones que hi participen seran responsables de les reclamacions que es 
puguen produir per drets de propietat intel·lectual. 

12. Qualsevol aspecte que no estiga inclòs en aquestes bases serà resolt, si 
escau, pel jurat. 

13. Marc legal i pressupostari. La dotació màxima per a aquesta convocatòria 
és de 600 € i es troba consignada en el capítol 4 de crèdits de pressupost de la 
Facultat de Ciències. L’execució de la dotació esmentada està supeditada a la 
disponibilitat de liquiditat de la UA. 

La subvenció assignada a cada ajuda s’ajusta al que disposa la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes 
establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que aquesta 
convocatòria estableix. 
 
Alacant, 26 de setembre de 2016 
 
 
Luis Gras García 
Degà de la Facultat de Ciències 


