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CONVOCATÒRIA DEL IV CONCURS DE RELATS CURTS: “CIÈNCIA I LLENGUA” 

BASES 2017-2018 

 

Acord núm. 260/2017 del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’aprova la 
convocatòria del IV Concurs de relats curts: “Ciència i Llengua”. Bases 2017-2018. 
 

1. PREÀMBUL 

Aquesta convocatòria es realitza en el marc de la 22a Setmana de la Ciència, de la qual la 

Universitat de Lleida, a través dels Vicerectorats de Recerca i d’Estudiants, n’és membre 

col·laborador. Les bases que aquí es presenten regulen un concurs literari, organitzat per 

l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UdL, que té com a objectiu fer palesa la 

importància de l’ús de la llengua en totes les àrees i etapes del currículum. La UdL entén 

que la paraula és el mitjà d’expressió per al coneixement científic i per aquest motiu vol 

oferir als estudiants de primària i secundària la possibilitat de mostrar-ho mitjançant un 

exercici literari breu que reflecteixi aquesta necessitat d’interdisciplinarietat. Aquesta és 

una altra de les accions que la UdL duu a terme amb la voluntat de refermar els lligams 

entre els diferents nivells educatius i la pròpia Universitat, per tal que l’alumnat conegui 

cada cop més la Universitat de Lleida, així com d’esdevenir un element més de relació 

estreta entre el professorat de tots els nivells educatius: primària, secundària i universitat. 

L’import dedicat per Universitat de Lleida a aquesta convocatòria és de 3.800 €, a càrrec de 

l’orgànica 1008, projecte D10014. 

2. DESTINATARIS  

Al concurs s’hi estableixen dues modalitats de participació, en relació amb les tres llengües 

oficials de Catalunya: català, castellà i occità, i per tant, es consideraran 3 àmbits lingüístics 

diferents dintre de cada categoria. 

a) Categoria de Primària en català, en castellà i en occità: 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. 

b) Categoria de Secundària en català, en castellà i en occità: 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. 

3. TEMÀTICA  

Cada categoria té diferents característiques en relació amb la temàtica al voltant de la qual 

han de girar els relats.  

a) Categoria de Primària: En aquest cas, l’àmbit científic al voltant del qual cal construir 

els relats estarà determinat per l’ús d’uns termes concrets que es poden combinar a 

voluntat de l’autor o autora del relat.  

 

http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/
http://www.udl.es/
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En aquesta convocatòria les paraules són:  

Llengua Catalana  

TURISTA VIATJAR RESPONSABLE 

CULTURA NATURA DESCOBRIR 

Llengua Castellana 

TURISTA VIAJAR RESPONSABLE 

CULTURA NATURALEZA DESCUBRIR 

Llengua Occitana 

TORISTA VIATJAR RESPONSABLE 

CULTURA NATURA DESCOBRIR 

 

b) Categoria de Secundària:  En aquesta categoria el tema és lliure. Només cal que en el 

relat hi tinguin presència el tema centrals de l’edició d’enguany de la Setmana de la Ciència: 

L’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, promogut per Nacions 

Unides 

4.  PRESENTACIÓ DELS RELATS 

El relats han d’estar escrits en català, castellà o occità, i han de ser inèdits. El tipus de lletra 

ha de ser Arial o Helvètica, de cos 12. Escrit a doble espai i per una sola cara, en folis mida 

DIN-A4. Les pàgines han d’anar numerades. I l’extensió màxima per a la categoria de 

Primària ha de ser de 2 fulls, mentre que per a la categoria de secundària ha de ser de 4 

fulls. 

Amb cada relat es lliurarà un sobre tancat retolat amb el mateix títol que el text i la 

categoria a la que es presenta (primària català, primària castellà, primària occità o 

secundària català, secundària castellà i secundària occità) i un escrit en el seu interior on hi 

consti: Nom i cognoms de la persona autora, curs que estudia, DNI, correu electrònic i 

telèfon de contacte. Nom i telèfon de l’escola o l’institut on estudia. 

5. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Els relats s’han d’adreçar a l’ICE de la UdL (persona de referència: Meritxell Morera) i s’han 

de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic 

previst en la seu electrònica, a través de l'adreça 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), sens perjudici de qualsevol altre dels 

previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 

convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: 

https://seuelectronica.udl.cat/index.php, en els terminis que marca la convocatòria, 

juntament amb la documentació necessària. 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
https://seuelectronica.udl.cat/index.php
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El termini de presentació dels relats curts conclourà el dijous, 30 de novembre de 2017 a les 

14:00 h.  

Adreça: ICE de la UdL Campus de Cappont. Edifici Polivalent C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida 

6. PREMIS 

S’estableix un primer premi valorat en 100 euros i un segon premi valorat en 50 euros, que 

es concretaran en material educatiu, 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 de 50 euros per a cada escola o institut que tingui un o 

més alumnes reconeguts amb el primer premi de cada categoria.  

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 22a Setmana de la Ciència a la 

Universitat de Lleida. 

7. JURAT  

El Vicerectorat d’Estudiants nomenarà un jurat compost per especialistes de les tres 

llengües i experts investigadors en el tema que proposa la 22a edició de la Setmana de la 

Ciència (professorat universitari, de secundària i de primària). Actuarà com a presidenta del 

Jurat la Vicerectora de Estudiants, Neus Vila Rubio, professora de Lingüística, i com a 

secretària del Jurat, la professora membre de l’ICE de la UdL Meritxell Morera i Toldrà, 

professora de llengua catalana de primària, i cap de l’organització del concurs. Completaran 

el jurat: tres membres d’entre el professorat de la UdL, especialistes en cadascuna de les 

llengües, tres membres d’entre el professorat de secundària de l’àmbit lingüístic, tres 

membres d’entre el professorat de primària especialitzat en llengües i tres membres 

d’entre el professorat de la UdL experts en investigació i recerca sobre els temes que 

proposa la 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 23 de gener del 2018. 

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. DEVOLUCIÓ DELS RELATS PRESENTATS 

Els originals no premiats es podran recollir a partir del dia 1 de febrer de 2018. 

Transcorreguts dos mesos, es considerarà que les persones autores hi renuncien i els 

originals seran destruïts.  
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Els relats guanyadors passaran a ser propietat de la Universitat de Lleida, que els podrà 

utilitzar o reproduir en qualsevol de les seues activitats, si així es considera oportú. En el cas 

de fer-ne ús, sempre es farà esment de l’autoria dels mateixos.  

9. RECURSOS 

Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i 

independentment de la seua execució immediata, les persones interessades poden 

interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Lleida, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 

resolució que posi fi a la via administrativa, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord  

un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern. En aquest cas, 

no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre 

no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que 

disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les 

bases. 

10. AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES 

La presentació dels relats implica l’autorització a la Universitat de Lleida perquè les dades 
subministrades pels seus autors s’incorporin a una base de dades de la UdL, amb 
l’objectiu de gestionar el procés de tramitació, resolució i pagament d’aquesta 
convocatòria. 

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, l’autor del relat podrà exercir, davant de la 
Secretaria General de la UdL, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves 
dades. 
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