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I Concurs Juvenil 
de Microrelats

L’acte d’entrega de premis tindrà lloc en desembre a la seu de la Mancomunitat
(Sueca). Es comunicarà durant els dos mesos següents al començament del
concurs, i es farà la difusió corresponent. S’anunciarà qui són les persones
guanyadores en el mateix acte.

JURAT
El jurat estarà conformat per persones especialitzades en l’àmbit educatiu i/o de
gènere, així com per les persones que composen el departament d’igualtat de la
Mancomunitat de la Ribera Baixa. Cap de les persones que composen el jurat
podrà participar en el concurs.

Durant els dos mesos posteriors a l’inici del concurs, s’informarà de les persones
membres del jurat a través de la pàgina web i xarxes socials de la Mancomunitat.

Els criteris de valoració seran: l’originalitat, la coherència gramatical i de
contingut, l’ortografia, la claredat i la reflexió sobre la temàtica plantejada.

*Qualsevol de les categories podrà declarar-se deserta, si així ho decideix el jurat.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació i el compliment d’aquestes
bases. Qualsevol altra qüestió o circumstància no contemplada en les mateixes,
serà resolta pel Departament d’Igualtat segons el seu criteri.

Igualtat i diversitat

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, i el
seu Reglament de desenvolupament -RD 2016/679, les dades personals facilitades per les persones participants
podran ser incorporades a fitxers sota la responsabilitat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, amb domicili a
l’avinguda Jose Maiques S/N (Sueca). La seua finalitat serà la de gestionar la participació en el concurs, així com
realitzar enviaments de difusió cultural de les activitats que es porten a terme.



En el document del microrelat solament apareixerà un pseudònim (elegit per cada
persona), i s’adjuntarà un document a banda amb les dades personals: nom i
cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, correu electrònic, categoria en la
qual participa, títol del microrelat i pseudònim elegit.

Les narracions es podran presentar de tres maneres diferents:
- Per correu electrònic: Cal enviar els documents adjunts a la següent direcció:
igualtat@mancomunitatrb.es
- Presencialment: Cal entregar el relat i un sobre tancat amb les dades personals
mencionades en l’interior i el pseudònim en l’exterior. Direcció: Seu de la
Mancomunitat, avinguda Jose Maiques S/N, Sueca.
- Per correu postal: Ambdós documents en un sobre tancat a la direcció Av. José
Maiques s/n, 46410 Sueca.

El període de temps per a enviar-lo és del 20 de setembre fins el 22 de novembre
de 2019.

PREMIS
S’atorgarà un premi d’igual valor al millor relat de cada categoria:
1) Categoria A: 3r i 4t de primària  Llibres + diploma
2) Categoria B: 5é i 6é de primària  Llibres + diploma
3) Categoria C: 1r i 2n d’ESO Llibre + joc de taula + diploma
4) Categoria D: 3r i 4t d’ESO Llibre + joc de taula + diploma
5) Categoria E: Batxillerat i Cicles Formatius  Llibre + joc de taula + diploma

Tots els microrelats premiats podran ser utilitzats per la Mancomunitat de la
Ribera Baixa per a la seua difusió i la promoció dels valors que els caracteritzen,
sempre amb el reconeixement de l’autoria d’aquests.

El Departament d’Igualtat, amb la col·laboració del Departament de Joventut
de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, fa pública la convocatòria i aprovació
de les bases reguladores de la Primera Edició del Concurs de Microrelats ‘Igualtat
i diversitat’.
Els microrelats han de ser originals, escrits en valencià o castellà i no han d’haver
sigut premiats en concursos anteriors.

TEMÀTICA
La temàtica d’aquests escrits pot ser sobre qualsevol aspecte relacionat amb la
igualtat, diversitat, afectivitat, sexualitat, relacions saludables i lliures,
apoderament, sororitat, o qualsevol altre aspecte tractat amb perspectiva de
gènere i lliure de violències masclistes.

CATEGORIES
Podrà participar qualsevol persona que curse des de 3r de primària fins
batxillerat o cicles formatius, resident d’algun dels municipis adscrits a la
Mancomunitat de la Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de
Xúquer, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana i
Sueca. Només es pot presentar un únic microrelat per persona.

S’estableixen les següents categories:
1) Categoria A: 3r i 4t de primària
2) Categoria B: 5é i 6é de primària
3) Categoria C: 1r i 2n d’ESO
4) Categoria D: 3r i 4t d’ESO
5) Categoria E: Batxillerat i Cicles Formatius

PRESENTACIÓ DELS MICRORELATS
Els escrits hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina grandària DIN
A4 o 300 paraules. Es podran presentar manuscrits o en format digital. En cas de
triar la presentació digital, el format haurà de ser amb lletra Arial, grandària 12 i
espaiat 1’5. Cada relat ha de tindre el seu títol corresponent.


