
CONCURSOS UNIVERSITAT D'ALACANT CURS 2008-2009.

BASES GENERALS

S'estableixen les categories següents: fotografia analògica, fotografia digital, narrativa 
hiperbreu a través de la xarxa, música en la xarxa, creació audiovisual i blocs culturals.
 
1) Podran concórrer als concursos tots els estudiants matriculats  en qualsevol de les 
universitats que hi ha a l’estat espanyol i el personal vinculat a la Universitat d'Alacant, 
amb obres originals i inèdites i no premiades en concursos anteriors. 

2) El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 15 de febrer de 2009.

3)  El  jurat  serà  designat  pel  Vicerectorat  d'Extensió  Universitària  de  la  Universitat 
d'Alacant amb especialistes en les matèries a concurs.

4) La resolució del jurat es publicarà al tauler d'anuncis del PIC i en la revista digital del 
Vicerectorat  d'Extensió  Universitària  (www.veu.ua.es).  Els  autors  premiats  haurien 
d'assistir personalment, o mitjançant un representant en cas de resultar-los impossible, a 
l'acte de lliurament de premis.

5) La propietat de les obres premiades serà de la Universitat, que se’n reserva el dret de 
publicació amb els mitjans i formats que considere oportuns. No obstant això, els autors 
podran fer-ne ús sempre que esmenten el premi obtingut. 

6) Cal presentar o enviar les obres i treballs al Secretariat de Cultura, a la sala Aifos 
(campus de Sant Vicent del Raspeig) de la Universitat d'Alacant (apartat de correus 99, 
03080 Alacant). Feu les consultes possibles a l’adreça concursos.cultura@ua.es.

Les obres presentades, tret de les de la categoria de narrativa hiperbreu, han d'adjuntar 
un sobre tancat, en l'interior del qual cal incloure aquestes dades: nom, adreça postal, 
telèfon i adreça electrònica de l'autor, títol o lema de l'obra, fotocòpia del DNI i del 
rebut de matrícula de la universitat corresponent o document acreditatiu de vinculació 
amb la Universitat. En l'exterior del sobre s'indicarà el títol de l'obra, i la categoria a què 
es presenta. La presentació de les obres a la categoria de narrativa hiperbreu a través de 
la  xarxa  es  realitzarà  de  la  manera  assenyalada  en  les  bases  específiques  d'aquesta 
categoria.

7) Les obres no premiades de la categoria fotografia analògica podran retirar-se, durant 
el mes de juliol,  a la sala Aifos, amb el DNI i el resguard d'inscripció. Una vegada 
transcorregut aquest termini, la Universitat podrà disposar lliurement de les fotografies.

8) La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació d'aquestes bases, que 
poden  ser  interpretades  pel  jurat  i  pel  Vicerectorat  d'Extensió  Universitària  de  la 
Universitat d'Alacant, en aquells aspectes no previstos.

9) Les dades dels participants seran incorporats a un fitxer automatitzat, l'única finalitat 
del qual és el registre de les obres i la documentació presentada als concursos.



CREACIÓ AUDIOVISUAL
En  aquesta  categoria  tenen  cabuda  els  següents  treballs  audiovisuals:  vídeo  art, 
documentals,  curtmetratges,  cinema experimental,  animació  2-d i  3-d per  ordinador, 
anuncis publicitaris, videoclips.

1) S'estableix un únic premi de 600 €. Aquesta quantitat es troba subjecta a la legislació 
fiscal vigent, s’hi faran les retencions legalment establides. 

2)  La  presentació  ha  de  ser  en  suport  CD  o  DVD  i  en  format  .avi  o  .mpg, 
independentment  de  la  compressió  utilitzada  (MPEG,  DivX,  XDiv  o  AVI  sense 
compressió). Les obres que no oferisquen les garanties tècniques necessàries per a una 
bona projecció en públic podran ser rebutjades. 

3) La durada màxima del treball és de 5 minuts. Es valorarà la creativitat artística.

4) Cada concursant podrà concórrer amb un màxim de dues obres.

BLOCS CULTURALS
Un bloc és un quadern de bitàcola, una pàgina d'Internet actualitzada regularment pels 
autors.  Els continguts  tenen un ordre cronològic.  Els  blocs han de permetre  que els 
lectors escriguen comentaris per a cada article. 

1) S'estableixen dos premis: primer premi de 600 € i segon premide 200 €. Aquestes 
quantitats  es  troben  subjectes  a  la  legislació  fiscal  vigent,  s’hi  faran  les  retencions 
legalment establides.

2) La presentació dels blocs s’ha de fer així: adjunteu impresos els 10 últims articles 
publicats en el bloc. Igualment, cal que indiqueu l'adreça URL on està allotjat el bloc.

3) El bloc ha de tenir un contingut cultural, per tant, pot abordar temes com la literatura, 
el cinema, la música, el còmic, l’art, etc. Es valorarà l'actualitat dels continguts del bloc, 
és a dir, si s’actualitza freqüentment. Els blocaires han de ser capaços de fascinar els 
lectors amb els seus temes. Es tindrà en compte l'originalitat dels temes tractats i si la 
manera de tractar-los és innovadora i creativa, la qualitat de l'idioma, una presentació 
adequada, una comunicació i la interacció amb altres blocs.

4) Cada concursant podrà concórrer amb un bloc, del qual ha de ser l'autor. Els titulars 
del bloc han de tenir vinculació universitària.

MÚSICA EN LA XARXA
Compondre  i  enregistrar  una  cançó  és  una  activitat  creativa  que  la  nova  realitat 
tecnològica ha convertit en una qüestió totalment accessible.

1) S'estableix un únic premi de 600 €. Aquesta quantitat es troba subjecta a la legislació 
fiscal vigent, s’hi faran les retencions legalment establides.

2) Cada presentació pot incorporar elements d'àudio (format .ogg, .flac    o .mp3) i no ha 



de superar els 6 minuts. Els treballs s’han de presentar en CD.

3) Es valorarà l'originalitat i contingut de la lletra, si n’hi ha, i la interpretació que se’n 
faça. S'admet qualsevol estil.

4) Cada concursant podrà concórrer amb un màxim de dues cançons, de les quals ha de 
ser l'autor.

5) Juntament amb el premi, es contempla la publicació dels temes seleccionats en la 
plataforma virtual que el Vicerectorat d'Extensió Universitària ha engegat per a aquesta 
finalitat.

CONTES MENUTS. NARRATIVA HIPERBREU
1) S'estableixen un primer premi de 600 € i un segon de 200 €. Aquestes quantitats es 
troben  subjectes  a  la  legislació  fiscal  vigent,  s’hi  faran  les  retencions  legalment 
establides.

2) La presentació de les obres es realitzarà de la manera següent: remetreu, a l'adreça de 
electrònica concursos.cultura@ua.es, les dades personals de l'autor (nom, adreça postal, 
telèfon de contacte, adreça electrònica i títol del conte) i adjuntareu en un document 
(Word, OpenOffice, .rtf, .txt o .pdf) el conte hiperbreu, amb el títol en l'encapçalament 
del conte. En cas de ser premiats, caldrà adjuntar fotocòpia del DNI i una còpia de la 
matrícula o document de vinculació amb la Universitat. 

3) Les característiques del text seran les següents: 20 línies com a màxim, amb un límit 
de 1.300 caràcters aproximadament, de tema lliure, en valencià o castellà. 

4) Cada concursant podrà presentar un màxim de dos contes.

FOTOGRAFIA DIGITAL
1) S'estableixen un primer premi de 600 € i un segon de 200 €. Aquestes quantitats es 
troben  subjectes  a  la  legislació  fiscal  vigent,  s’hi  faran  les  retencions  legalment 
establides.

2) Les obres han de ser en format .jpg d'alta qualitat, amb una resolució mínima de 300 
ppp i una grandària màxima de 10 Mb. Han de presentar-se en CD.

3) Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies digitals.

FOTOGRAFIA ANALÒGICA
1) S'estableixen un primer premi de 600 € i un segon de 200 €. Aquestes quantitats es 
troben  subjectes  a  la  legislació  fiscal  vigent,  s’hi  faran  les  retencions  legalment 
establides.

2) La grandària mínima per a les fotos és de 18x24 cm i no podrà excedir de 30x40 cm. 
Han d'anar muntades en un passepartout de cartolina de 40x50 cm. 



3) Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies analògiques.

4)  Les  fotografies  han  de  ser  originals  i  no  estar  retocades  digitalment.  Seran 
desqualificades les fotografies que es facen passar per analògiques sense ser-ho. En cas 
de dubte el jurat es reserva el dret de sol·licitar el negatiu original.


