
1. Hi podrá concòrrer tot l’alumnat, antic alumnat, 

PAS i PDI de la Universitat d’Alacant, així com 

l’alumnat i el professorat dels centres 

d’educació secundària de la província d’Alacant, 

amb obres originals i inèdites i no premiades en 

concursos anteriors. 

2. Els microrelats, escrits en valencià o castellà, 

tindran un màxim de 20 paraules i hauran de 

complir el requisit que el nombre de lletres de 

cada paraula siga la xifra corresponent del 

nombre e. 

3. S’utilitzaran les vint primeres xifres del nombre 

e (sense els zeros): 

 e : 2 7 1 8 2 8 1 8 2 8 4 5 9 4 5 2 3 5 3 6  

4. Independentment del nombre de paraules del 

microrelat, s’ha de començar sempre per la 

primera xifra del nombre e i respectar l’ordre de 

les xifres fins a la corresponent a l’última 

paraula del relat. A més, en cas que tinga un 

títol, les paraules que el formen es consideraran 

les primeres paraules del microrelat i s’hauran 

d’adaptar en longitud a les primeres xifres del 

nombre e.  

5. Els microrelats seran de temàtica lliure, peró 

sempre originals. La comprovació de la no-

originalitat d’un text provocarà l’exclusió de tots 

els microrelats del seu autor. 

6. Els originals seran enviats a través del formulari 

disponible en la web de la Facultat de Ciències 

dins de la programació de Sant Albert Magne 

abans del 25 de novembre de 2016. 

7. S’estableixen dues categories, valencià i 

castellà,  amb els següents premis per a 

cadascuna:   

Primer premi, 200 euros. 

Segon premi, 100 euros.  

9. L’acte de lliurament serà anunciat amb antelació 

suficient. 

Alacant, 1 d’octubre de 2016 

http://ciencias.ua.es/es/ 

(pendent de publicació en BOUA) 

VIII Concurs  de  

Microrelats  

Matemàtics 

  2        7      1       8           2         8         1       8 
Tú, perdida y asustada; yo, apacible y sosegado:  
  2        8           4       5              9              4          5      2    3      5       3       6  
un vendaval loco aulló, acechante, como aroma de luz entre los sueños. 
 


