
El projecte del Premi Llegim Ciència (PLC) organitzat per la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és un certamen literari 
relacionat amb la lectura d’una novel·la científica, per afavorir la lectura i 
estimular la capacitat redactora dels estudiants dels centres de secundària 
dels cursos de 3r i de 4t d’ESO.

En aquesta desena edició del Premi Llegim Ciència (PLC) es proposa llegir la 
novel·la:

El camí de la Pesta. Daniel Closa. Ed Capital Books. 2016.

Cada estudiant podrà escriure un RELAT en la modalitat que prefereixi o 
bé escriure dos RELATS, un per cada modalitat que s’indiquen a les bases 
del concurs. A la novel·la escollida pel PLC 2021/22, hi ha misteri a partir 
de ciència en ficció, amb un fil conductor d’intriga, que parteix d’un brot 
de pesta inesperat i resistent, que s’ha declarat sobtadament a Boston i 
que s’estén com una taca d’oli per tot el món, amenaça d’acabar amb la 
humanitat. Una curiosa i diferent manera d’aprendre ciència i comprendre 
com els millors científics mundials lluiten contra la pandèmia. 

El projecte del PLC-UVic, curs rere curs, es troba dins el programa d’activitats 
de les Tertúlies de Literatura Científica (TLC-UVic), i també a la Secció-Vic de 
la Societat Catalana de Biologia (SCB) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) 

Amb el PLC obrim una escletxa a l’esperança d’agermanar les humanitats, 
la tecnologia, l’art i les ciències. Compta amb el suport del Vicerectorat 
de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC i s’emmarca 
en la proposta d’Impuls de la Lectura del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya (DEGC) per potenciar la lectura i l’escriptura, com a 
eines d’aprenentatge, en els diferents àmbits del coneixement. 

Llegir x escriure!

Premi Llegim Ciència
Concurs de relats

Blog
http://mon.uvic.cat/premi-llegim-ciencia/

Coordinació:

Julita Oliveras Masramon
Responsable del programa Ciència i Societat. UVic-UCC
Coordinadora de la Secció Vic. Societat Catalana de Biologia (SCB). Filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
tlc@uvic.cat
julita.oliveras@uvic.cat

Inscripcions:

Del 20 de juliol de 2021 al 22 de febrer de 2022 

https://mon.uvic.cat/premi-llegim-ciencia/10a-edicio-del-premi-llegim-ciencia-plc-uvic/
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Amb la col·laboració de:

Editorials:

Amb el suport de:

El projecte del Premi Llegim Ciència (PLC) 
organitzat per la Universitat de Vic - Univer-
sitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és un 
certamen literari relacionat amb la lectura 
d’una novel·la científica, per afavorir la lec-
tura i estimular la capacitat redactora dels 
estudiants dels centres de secundària dels 
cursos de 3r i de 4t d’ESO. En aquesta de-
sena edició del Premi Llegim Ciència (PLC) 
es proposa llegir la novel·la: El camí de la 
Pesta. Daniel Closa. Ed Capital Books. 2016. 
Cada estudiant podrà escriure un relat en 
la modalitat que prefereixi o bé escriure 
dos relats, un per cada modalitat que s’in-
diquen a les bases del concurs. A la novel-
la escollida pel PLC 2021/22, hi ha miste-
ri a partir de ciència en ficció, amb un fil 
conductor d’intriga, que parteix d’un brot 
de pesta inesperat i resistent, que s’ha de 
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BASES DEL CONCURS 

CATEGORIES I MODALITATS

El concurs va dirigit a estudiants de 3r d’ESO i 4t d’ESO de qualsevol centre d’ensenyament de 
secundària. Cada estudiant podrà escriure un RELAT en la modalitat que prefereixi o bé escriure dos 
RELATS, un per cada modalitat. Els RELATS poden estar escrits en català o en castellà; es poden ajustar 
a una de les dues modalitats previstes.  
 

RELAT Modalitat A. Escriu un text en format narratiu:
Escriu un final alternatiu a la novel·la.

RELAT Modalitat B. Escriu un text en format narratiu: 
Escriu un text de divulgació científica, a l’estil dels que hi ha al blog Centpeus,  
http://danielclosa.cat/, sobre molècules efectives per lluitar contra el bacteri de la pesta.

 

INSCRIPCIONS AL CONCURS DE RELATS - PREMI LLEGIM CIÈNCIA (PLC)

La inscripció per participar en aquesta activitat s’ha de fer a través del blog del Premi  
Llegim Ciència o del blog de Tertúlies de Literatura Científica o enviant un correu 
electrònic a tlc@uvic.cat o julita.oliveras@uvic.cat

Inscripcions del 20 de juliol de 2021 al 22 de febrer de 2022.
 

PRESENTACIÓ DELS RELATS ORIGINALS

1.  Com escriure Els RELATS 
a.   Els RELATS originals s’han d’escriure a partir de la plantilla word que es troba al blog del PLC 

bases. Amb lletra Calibri 11, interlineat senzill o simple i un màxim de 500 paraules (només pot 
ocupar una pàgina) 

b.   Els RELATS originals es poden escriure en català o en castellà

2. Nombre de RELATS que pot enviar cada institut:

  Cada centre que participi en aquesta activitat haurà de fer una selecció prèvia dels RELATS a 
presentar a concurs, ja que només es podran admetre un màxim de tres RELATS de cada centre per 
categoria i modalitat (és a dir, tres relats per a la Modalitat A i tres per a la Modalitat B de 3r d’ESO, 
i tres relats per a la Modalitat A i tres per a la Modalitat B de 4t d’ESO). Els relats s’hauran d’enviar 
acompanyats del document en format word “Relació de treballs presentats” que el professorat 
emplenarà i enviarà en el seu dia.

3.  Quan i com enviar les plantilles amb els RELATS i el document en format word “Relació de treballs 
presentats”: 

  S’han de lliurar entre el 17 i el 24 de gener de 2022 enviant un correu electrònic a tlc@uvic.cat o bé 
a julita.oliveras@uvic.cat.  
El títol del missatge ha de portar la referència: Premi Llegim Ciència - UVic – nom, cognoms del 
professorat que ho envia i el nom del centre. Atenció que a l’adreça electrònica anterior hi ha les 
lletres de T L C en minúscula, que són les inicials de tertúlies de literatura científica; sobretot que no 
hi hagi confusió amb l’acrònim tic. 

4. Documents a lliurar: 

 4.1.  El document word de nom “Relació de treballs presentats” s’ha d’identificar amb el nom, 
cognoms del professorat que ho envia i el nom del centre  

 4.2.  Els RELATS: un document per cada RELAT, en format word a través de cada plantilla del relat 
signat amb pseudònim

   El nom de cada fitxer word, a enviar, de cada RELAT, ha d’indicar: 

                             Categoria – Modalitat – Nom del centre – Pseudònim 

   Un exemple:   3r ESO – Modalitat A – Institut Primavera – Flor 

    Recorda que es podrà lliurar el material únicament a través del professorat o dels tutors 
responsables d’aquesta activitat. 

5.  L’organització es reserva el dret de publicar els treballs guanyadors en mitjans físics i/o digitals 
mencionant-ne sempre l’autoria. 

 

LLIURAMENT DE PREMIS - 23/02/2022

El veredicte final dels RELATS guardonats s’anunciarà el mateix dia de l’entrega de premis, els quals 
seran lliurats a l’acte acadèmic que tindrà lloc a l’Aula Magna de la UVic-UCC (C/ Laura, 13, Vic) el dia 
23 de febrer de 2022:

 Sessió 1 de 9.00 a 10.30h, 3r d’ESO  –  Sessió 2 d’11.00 a 12.30h, 4t d’ESO

Cada sessió constarà de:

- Conferència impartida pel científic, escriptor, el Dr. Daniel Closa   
- Entrega de premis: els estudiants guardonats coneixeran els seus noms en aquest acte, podran 

recollir premis i fer-se les fotografies, junt amb el seu professorat i les personalitats de la Taula 
Presidencial  

- Lectura dels relats per part dels estudiants guardonats amb els primers premis de cada categoria i de 
cada modalitat (l’organització els portarà impresos) 

- Cloenda

Els estudiants guardonats es trobaran entre el públic assistent. En cas de no poder-hi assistir es demanarà 
la seva representació a una altra persona. 

INSCRIPCIONS 
GRATUÏTES

PREMIS AL MILLOR RELAT

PRIMER – Diplomes i una tauleta tàctil, gentilesa de la Fundació Espavila 
Categoria 1 (3r d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i una tauleta tàctil 
Categoria 2 (4t d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i una tauleta tàctil 

SEGON – Diplomes, i un obsequi, gentilesa de Depurtech 
Categoria 1 (3r d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i un obsequi 
Categoria 2 (4t d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i un obsequi

TERCER – Diplomes, i una targeta regal de 50 euros, gentilesa d’ISERN Vic
Categoria 1 (3r d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i una targeta regal
Categoria 2 (4t d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i una targeta regal

QUART – Diplomes i un obsequi, gentilesa de l’Editorial Capital Books.
Categoria 1 (3r d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i un obsequi 
Categoria 2 (4t d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i un obsequi

CINQUÈ  – Diplomes i un obsequi, gentilesa de la UVic-UCC 
Categoria 1 (3r d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i un obsequi
Categoria 2 (4t d’ESO) - Modalitat A i Modalitat B: Un diploma i un obsequi
 

EL JURAT

El jurat que valorarà els RELATS i proposarà els guanyadors, estarà format per especialistes del món 
de la ciència i la literatura; es detallaran els noms en el blog del PLC. El  veredicte final s’anunciarà en 
l’acte de lliurament de premis el 23 de febrer de 2022. 

El veredicte serà inapel·lable. El jurat tindrà la facultat de concedir accèssits, si ho creu convenient, i 
d’interpretar les bases i resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en el transcurs del premi. 

Criteris de valoració per part dels membres del jurat:

– Capacitat de redacció i adequació al punt de vista narratiu.
– Adequació de la resposta a la modalitat escollida.
– Es tindran en compte els valors ètics amb els quals es respon la modalitat.
– No poden haver-hi faltes d’ortografia.
– Es tindrà en compte l’originalitat i la creativitat del relat.

Amb el PLC-UVic obrim una escletxa a l’esperança d’agermanar 
la literatura, l’art, la tecnologia i les ciències.

El camí de la Pesta  
Daniel Closa  
Ed Capital Books. 2016.
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