
 

 

 
 

Bases do Concurso escolar de relatos curtos “A 
muller e a nena na ciencia” 

 
 
GCiencia, en colaboración co Concello de Pontevedra, convoca o Concurso de relatos curtos “A 
muller e a nena na ciencia” coa finalidade de promover o interese das vocacións científicas entre 
as rapazas, a visibilización da muller na ciencia e a divulgación da ciencia con perspectiva de xé-
nero. O concurso convócase ao abeiro da celebración do 11 de Febreiro, Día Internacional da 
Muller e a Nena na Ciencia. 
 
 BASES 
 
• A convocatoria vai dirixida ás alumnas e alumnos de Secundaria (ESO e FP básica)  da  cidade 

de Pontevedra. 
 
• O relato terá unha extensión mínima de 400 palabras e unha máxima de 500. 
 
• As narracións xirarán ao redor de temáticas inspiradas no 11F como: a relación das nenas coa 

ciencia, o traballo das  nosas científicas e investigadoras e o seu rol como referentes, a impor-
tancia da divulgación científica ou como combater a fenda de xénero na ciencia. 

 
• O idioma empregado será o galego. 
 
• O prazo de presentación de traballos finaliza o xoves 27 de Xaneiro, ás 15.00 horas. 
 
• Os relatos terán que enviarse por correo, en formato pdf o word, ao enderezo electrónico  
11f.gciencia@gmail.com , co asunto “Concurso relato curto A muller e nena na Ciencia”. 

 
    Incluirá dous arquivos: un co orixinal que será presentado co título e sen datos que identifiquen 
ao seu autor/a e outro, co título, o nome completo, a idade, o centro no que estuda e contacto. 
 
• O xurado estará integrado pola concelleira de Cultura, Carme Fouces (ou persoa na que dele-

gue); dúas investigadoras e divulgadoras científicas, Carmela Cela y Paula Otero; Rocío Ledo 
Garcia, profesora de Bioloxía e Xeoloxía e unha xornalista de Gciencia. 

 
• O xurado valorará a orixinalidade do  relato, a capacidade expresiva do autor/a, a posta en valor 

das científicas e a pola igualdade na ciencia. 
 
• O ditame do xurado darase a coñecer o 10 de febreiro. 
 
• Os premios serán os seguintes:  1ª Premio- Tablet Primux Siroco Y 
                                                         2º Premio- Altavoces Primux SK21 2.1 negros 
                                                         3ª Premio- Powerbank Primux 2600MAH Portátil 



 

 

 
• A entrega de premios será o día 11 de febreiro, no marco do acto central do Día Internacional 

da Muller e a Nena na Ciencia: “Encontro de divulgadoras científicas”, que terá lugar no Pazo da 
Cultura de Pontevedra. 

 
• Os datos de carácter persoal que se puidesen recoller nesta convocatoria, serán para o ámbito 

e coa exclusiva finalidade do seguimento, control e desenvolvemento desta, quedando garantido 
o seu tratamento e protección de acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O responsable do ficheiro é Ciencia 
Galega Industrias Creativas S.L., con domicilio en Rúa Velázquez Moreno, 17, 36202 Vigo, onde 
poderá exercerse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.  

 
• A comunicación de gañadoras/es farase directamente cos participantes por correo electrónico 

e a través de gciencia.com 
 
• As/os participantes consenten, ao incorporarse á presente convocatoria, a libre utilización, pu-

blicación e reprodución por parte de GCiencia dos seus traballos, sen que iso implique a cesión 
dos dereitos de propiedade á empresa editora.  

 
• Os/as participantes, polo feito de presentar os seus relatos, aceptan as presentes bases e a 

decisión do xurado, renunciando a toda reclamación  
 
 
 
 
 
 
 
 


