
CONCURS ESCOLAR DE MICRORELATS 2022

CONSTRUINT 
ELS VALORS 
D’EUROPA

Bases del concurs



OBJECTIU

El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases.

Amb l’objectiu de reforçar, encoratjar i promocionar l’interés i el coneixement per part 
de l’alumnat valencià sobre el procés de construcció europea i sobretot, del seu futur, a 
curt, mitjà i llarg termini, la Direcció general de Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda 
i Model Econòmic, en col laboració amb Europe Direct Comunitat Valenciana i la Direcció 
general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
convoquen en el marc de la celebració del Dia d’Europa 2022, que tindrà lloc el pròxim 9 
de maig, aquest Concurs de Microrelats col laboratius sota la temàtica: “Construint els 
valors d’Europa”.

Amb aquesta iniciativa la Generalitat Valenciana pretén implicar i conscienciar a l’alum-
nat valencià, de la rellevància i transcendència del procés d’integració europea, així com 
sensibilitzar sobre la importància que aquest projecte es perpetue en el temps. 

Per a això, i a través de la fórmula del microrelat col laboratiu, s’anima a reflexionar sobre 
com reflecteixen els temes, idees i valors que promou la Unió Europea en la Comunitat 
Valenciana, i a compartir-lo amb la resta de la societat civil, reforçant d’aquesta manera 
el sentiment de pertinença a un espai comú i fomentant el diàleg intercultural. 

L’objectiu del concurs és la presentació d’un microrelat col laboratiu sota el lema: “Cons-
truint els valors d’Europa”.

DESTINATARIS

Podran participar tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana sostinguts amb 
fons públics.  



El concurs comptarà amb dues categories de participants: 

Una primera categoria per a grups d’ESO:
 o Microrelats en valencià
 o Microrelats en castellà

Una segona categoria per a grups de Batxillerat i FP:
 o Microrelats en valencià
 o Microrelats en castellà

No s’admetrà més d’un microrelat col laboratiu per grup participant. 

TERMINIS I LLOC DE PRESENTACIÓ 

El termini per a presentar els microrelats col laboratius, per correu ordinari i electrònic, 
finalitza el dimecres 13 d’abril de 2022.

El centre escolar enviarà els microrelats que presente al concurs per correu ordinari dins 
d’un sobre certificat, indicant per fora el lema “Construint els valors d’Europa”:

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Sotssecretaria

Servei de Coordinació de Fons Europeus – ESC. 5 Desp. B097 Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

També caldrà enviar un correu electrònic a innovacio@gva.es amb l’assumpte “Cons-
truint els valors d’Europa” i el nom del col legi que el presenta: 

 >  El microrelat col laboratiu amb format PDF.
 > Categoria i idioma triat.  
 > Les dades del col legi que el presenta (nom, localitat i codi de centre)



La participació en el concurs comporta l’autorització expressa per a la difusió d’imatges 
i/o fotografies de les premiades i dels premiats, encara que siguen menors d’edat, i els seus 
microrelats, a través de la premsa o altres mitjans, amb la sola intenció de promocionar 
la Unió Europea.

En el cas de resultar premiat un microrelat s’haurà d’acompanyar d’una autorització de 
participació dels menors en l’acte de lliurament de premis, segons el document que s’hi 
adjunta al final d’aquestes bases.

FORMAT DELS TREBALLS

Els microrelats col laboratius poden estar escrits en valencià o castellà (segons la cate-
goria i idioma triat) i tindran una extensió màxima de 300 paraules (títol inclòs) ajusta-
des amb el comptador de paraules de qualsevol processador de textos tipus LibreOffice 
Writer o similar.

El treball és un microrelat col laboratiu que ha de fer-se per grups d’almenys cinc (5) 
alumnes i màxim per tot l’alumnat d’un grup o classe. 

JURAT

El jurat es reunirà la setmana del 26 al 29 d’abril i estarà format per quatre (4) persones: 
un/ una docent de Secundària de Llengua Castellana/Valenciana, un/una docent 
de Batxillerat de Llengua Castellana/Valenciana, una persona en representació 
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una persona en representació de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.



El dia 2 de maig es faran públics els microrelats col laboratius premiats i els finalistes. 
Aquesta informació es difondrà a través de la web de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport i de la pàgina web dels Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda 
i Model Econòmic i de la pàgina web Europe Direct Comunitat Valenciana i es 
notificarà per correu electrònic als centres que hagen obtingut alguna distinció.

La decisió del  jurat serà inapel lable. 

VALORACIÓ DELS TREBALLS 

El jurat valorarà els treballs presentats sobre la base dels següents criteris:

> Com reflecteixen els temes, idees i valors que promou la Unió Europea en la 
Comunitat Valenciana. 

> La seua qualitat literària. 

> Originalitat del text. 

> Inclusió de valors de la Unió Europea. 

> Execució i repercussió de la iniciativa. 

Els microrelats han de ser originals i haver sigut redactats per al fi exclusiu d’aquest 
Concurs. Les persones participants garanteixen que els microrelats que presenten 
al premi són originals i inèdits, assegurant la propietat intel lectual d’aquests. El 
compliment d’aquest requisit és responsabilitat exclusiva de la persona participant. 
En el cas d’incórrer en plagi s’entén que és responsabilitat exclusiva de l’autor i la 
Generalitat Valenciana queda eximida de qualsevol responsabilitat. Seran rebutjats 
els treballs que resulten difamatoris o obscens o aquells que incórreguen en plagi 
o publiquen missatges, imatges o altres materials que puguen resultar ofensius o 
irrespectuosos amb qualsevol col lectiu. 



PREMIS

S’ha previst la dotació de premis per a dues categories diferents. 

La primera categoria comprendrà els treballs presentats per l’alumnat d’ESO. 
 o Microrelats en valencià
 o Microrelats en castellà

La segona categoria comprendrà els treballs presentats per l’alumnat de Batxillerat 
i FP. 
 o Microrelats en valencià
 o Microrelats en castellà

El Jurat triarà en funció dels criteris de valoració els treballs guanyadors. 

S’entregaran diplomes acreditatius reconeixent l’esforç desenvolupat pels autors que re-
sulten premiats. 

Els autors premiats rebran, a més, els següents premis:

Primera Categoria (Alumnat d’ESO): 
 

Microrelats en valencià: Els col legis guardonats amb el primer, segon i tercer premi 
rebran un diploma en què es farà constar, tant la seua participació al concurs com el 
guardó aconseguit i un conjunt d’obsequis promocionals i marxandatge amb l’em-
blema de la Unió Europea pels alumnes que hagen participat en la redacció del mi-
crorelat.

 Microrelats en castellà: Els col legis guardonats amb el primer, segon i tercer premi 
rebran un diploma en què es farà constar, tant la seua participació al concurs com el 
guardó aconseguit i un conjunt d’obsequis promocionals i marxandatge amb l’em-
blema de la Unió Europea pels alumnes que hagen participat en la redacció del mi-
crorelat.



Segona Categoria (Alumnat de batxillerat i FP): 

Microrelats en valencià: Els col legis guardonats amb el primer, segon i tercer premi 
rebran un diploma en què es farà constar, tant la seua participació al concurs com el 
guardó aconseguit i un conjunt d’obsequis promocionals i marxandatge amb l’em-
blema de la Unió Europea pels alumnes que hagen participat en la redacció del mi-
crorelat.

 Microrelats en castellà: Els col legis guardonats amb el primer, segon i tercer premi 
rebran un diploma en què es farà constar, tant la seua participació al concurs com el 
guardó aconseguit i un conjunt d’obsequis promocionals i marxandatge amb l’em-
blema de la Unió Europea pels alumnes que hagen participat en la redacció del mi-
crorelat.

Les persones premiades seran convidades a l’acte en el qual se’ls lliuraran oficialment els 
diplomes acreditatius així com els premis obtinguts, el 9 de maig, del Dia d’Europa 2022.

Els treballs presentats que hagen obtingut premi, podran incloure’s i ser difosos a través 
de la pàgina web de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic. 

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis quan així ho determine 
el jurat o d’atorgar tots dos premis a autors pertanyents a la mateixa categoria quan la 
qualitat dels treballs presentats així ho justifique.

DRETS D’AUTOR I PROTECCIÓ DE DADES

Els alumnes que hagen participat en la redacció dels microrelats premiats mantindran els 
seus drets sobre els treballs presentats, no obstant això, autoritzen el seu ús a la Direc-
ció General de Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a repro-
duir-los, difondre’ls i distribuir-los amb la finalitat de promoure les idees i valors objecte 
d’aquest concurs. 



La participació en el concurs comporta l’autorització expressa per a la difusió d’imatges 
i/o fotografies de les premiades i dels premiats, encara que siguen menors d’edat, així 
com dels seus microrelats, a través de la premsa o altres mitjans, amb la sola intenció de 
promocionar la Unió Europea.

En el cas de resultar premiat un microrelat s’haurà d’acompanyar d’una autorització de 
participació del menor en l’acte de lliurament de premis, segons el document que s’hi 
adjunta.

En totes les activitats de difusió, s’identificarà l’autoria dels treballs que siguen utilitzats. 
Les dades personals de les persones participants només s’utilitzaran per als usos esta-
blits en aquest concurs i es tractaran segons el que disposa la legislació en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal establida a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de des-
embre, de Protecció de Dades de Caràcter Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 
6/12/2018) i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril 
de 2016.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el concurs implicarà l’acceptació de les presents Bases.



AUTORITZACIÓ 

Sr./Sra. ____________________________________________________, com a pare, mare o 

representant legal de _____________________________________________, l’autoritze a participar 

en l’acte de lliurament de premis del concurs de microrelat col·laboratiu «CONSTRUINT ELS 

VALORS D’EUROPA» i per això n’accepte las bases. 

   _______________________, _____ de ___________________ de  2022

Signatura:

AUTORIZACIÓN

Sr. /Sra. ___________________________________________________________,  como padre, 

madre o representante legal de _____________________________________________,  le autorizo 

a participar en el acto de entrega de premios del concurso de microrelato colaborativo 

«CONSTRUINT ELS VALORS D’EUROPA» y por ello acepto las bases del mismo. 

   _______________________, _____ de ___________________ de  2022

Firma: 




