BASES DEL CONCURS DE RELATS DEL CFIS 2021

El Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) convoca la primera edició del Concurs de Relats del CFIS.
La presentació d’un relat al concurs implica necessàriament l’acceptació prèvia, íntegra i incondicional
de les bases següents per part dels participants en el concurs:
1. Hi pot participar qualsevol persona que compleixi els requisits d’una de les categories.
2. S’estableixen tres categories generals, segons els estudis que es cursen en el moment de lliurar el
relat: alumnat de secundària, alumnat de batxillerat, i alumnat universitari.
3. En motiu del 50è aniversari de la UPC, en la primera edició del concurs de 2021, s’estableix una
quarta categoria especial anomenada "Especial 50 aniversari-UPC", en la qual pot participar
qualsevol persona major de 16 anys.
4. Cada persona participant pot presentar un màxim d’una obra al concurs.
5. El tema del relat de la convocatòria de 2021 del Concurs de Relats del CFIS ha d’estar relacionat
amb el contingut de la galeria “Ciències de la Ficció” de l’exposició de l’FME “IMAGINARY, una
simfonia matemàtica ”.
6. El redactat de l’obra pot ser en llengua catalana o castellana.
7. A cada relat hi constarà un títol i un pseudònim.
8. L'obra s'escriurà amb un editor de textos i s'entregarà en format pdf. El fitxer amb el relat ha de
contenir el vostre pseudònim i no les dades personals. El nom de l'arxiu annexat ha de ser del tipus:
PSEUDONIM-TITOL.pdf.
9. El relat ha de tenir com a màxim 2000 paraules, inclòs el títol. El pseudònim no compta en còmput
de les 2000 paraules, però sí el títol.
10. Els relats es presentaran a través d’un formulari d’inscripció, l’enllaç del qual estarà operatiu a
l'apartat "Calendari i inscripcions" des del 15 d’octubre fins al 15 de novembre.
11. Per completar la inscripció és imprescindible facilitar el nom, cognoms, número de DNI, edat,
adreça, telèfon de contacte (fix o mòbil), correu electrònic. En el cas de concursar en una de les tres
primeres categories també s’haurà d’indicar el nom del centre d’estudis i la seva població. En cas de
persones menors de 18 anys, serà la mare, pare, o tutor/a qui omplirà el formulari d'inscripció, i qui
es farà responsable del compliment de les bases del concurs.

12. En la fase final del concurs el CFIS podrà demanar justificació documental de les dades facilitades a
la inscripció per a comprovar-ne la seva veracitat. En cas de detectar-se alguna falsificació, es
perdran els drets de participar al concurs.
13. La persona participant garanteix l’autoria i l’originalitat del relat presentat, i que no és còpia, ni
traducció, ni modificació total o parcial de cap altra obra pròpia o aliena.
14. La persona participant garanteix el caràcter inèdit del relat presentat, la titularitat en exclusiva, i que
no està sotmès a cap altre concurs pendent de resolució.
15. El consell editorial del CFIS farà una selecció prèvia dels relats presentats, amb l’objectiu de cobrir
fins a cinc places de finalistes per a cada categoria.
16. El jurat escollirà una única obra guanyadora i un únic accèssit per a cada categoria, entre les obres
finalistes.
17. El CFIS es compromet a mantenir l’anonimat de les persones participants fins al conèixer el resultat
de les deliberacions del jurat.
18. Cada categoria estarà dotada d’un premi de 300€ i d’un accèssit de 100€.
19. Les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents: l’originalitat, la fidelitat a la
temàtica proposada, i la capacitat d’impacte del relat.
20. El jurat podrà declarar el premi desert.
21. El veredicte del jurat es farà públic en un acte del CFIS durant el mes de desembre, al qual es
convidarà les persones finalistes i es farà l’entrega dels premis a les persones guanyadores.
22. Les persones participants accepten que el CFIS i la UPC tracti les seves dades facilitades a la
inscripció per a les finalitats pròpies del Concurs (gestionar la inscripció, tramitació, gestió,
concessió i lliurament dels premis) i que siguin conservades de forma permanent amb finalitats de
gestió documental i d’arxiu. Així mateix, les persones que hagin donat el permís corresponent,
podran rebre informacions sobre el CFIS i la UPC per correu electrònic.
23. El dia del lliurament de premis, el CFIS podrà realitzar algunes fotografies per tal de publicar-les en
qualsevol dels seus canals de comunicació. Les persones finalistes i guardonades accepten la
publicació d’aquestes fotografies, i la publicació del seu nom i cognom, el del seu centre d’estudis (si
s’escau), de la seva edat i la categoria on han concursat.
24. El CFIS es reserva el dret de reproduir qualsevol obra premiada i podrà adaptar-la o adequar-la per
a la seva publicació.
25. Les obres no premiades són lliures de presentar-se a altres concursos.
26. El CFIS no es farà responsable de les possibles pèrdues d’informació per problemes tècnics a
causa d’un mal funcionament del web o de la intranet.
27. Davant de qualsevol circumstància no contemplada en aquestes bases, el CFIS es reserva el dret
de resoldre-la de la manera que consideri oportuna.
28. Per a qualsevol dubte es pot contactar amb el CFIS mitjançant el correu
electrònic cfis.activitats@upc.edu.
15 d'octubre de 2021

