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BASES DE LA VII EDICIÓ DEL  
CONCURS DE PROJECTES CIENTÍFICS  

PETITS GRANS INVENTS 2017 
 
1. OBJECTE 
L'objecte d'aquesta convocatòria és premiar les millors iniciatives dels alumnes sobre un desenvolupament 
científic, un experiment, una aplicació o qualsevol altra iniciativa en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. 

El concurs està dirigit a l’alumnat d'educació secundària obligatòria (ESO), de batxillerat i de cicles 
formatius de la Comunitat Valenciana.  

El projecte ha de consistir en un desenvolupament científic, un experiment, una aplicació o qualsevol altra 
iniciativa en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. Els treballs han d'estar vinculats amb alguna de les matèries 
següents: arquitectura i construcció; ciències; enginyeria agroalimentària i forestal; enginyeria industrial i 
aeronàutica; tecnologies de la informació i les comunicacions, o enginyeria biomèdica. 

 

2. REQUISITS PER A PARTICIPAR-HI 
Poden participar en el present concurs totes aquelles persones o col·lectius que complisquen els 
requisits següents: 

- Alumnes de la Comunitat Valenciana que estudien educació secundària obligatòria.  
- Alumnes de la Comunitat Valenciana que estudien batxillerat.  
- Alumnes de la Comunitat Valenciana que estudien cicles formatius. 

Cada equip ha de ser de quatre alumnes, dirigits per un professor/a o responsable, que actuarà com a 
tutora o tutor. 

 

3. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
Qui desitge optar a algun d'aquests premis, ha de presentar: 

- El model de sol·licitud corresponent, emplenat i signat per tots els membres de l'equip 
participant. Es pot descarregar de: www.info.upv.es/pgi/index-va.html 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que les acompanya, es poden presentar per qualsevol 
de les dues formes següents: 

- Sol·licitud i resta de documentació en format imprès a l'Àrea de Comunicació de la UPV, o en 
qualsevol dels registres generals de la UPV, en sobre tancat, dirigit a l'Àrea de Comunicació. 
 

- Enviament del formulari de sol·licitud (signat per tots els membres de l'equip participant) i la 
resta de documentació per correu electrònic a l'adreça informacion@upv.es especificant en 
l'assumpte “VII edició de Projectes Científics. Petits Grans Invents per a l'any 2017”. 

http://www.info.upv.es/pgi/index-va.html
mailto:informacion@upv.es
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4. TERMINI DE PRESENTACIÓ  

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte 
d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitza el 19 de maig del 2017, a les 
24 h. 

 

5. MODALITAT 

Cada grup es pot presentar a ambdues modalitats. Només s'admeten treballs inèdits i originals, i per tant, 
no poden haver sigut premiats en cap certamen o concurs. 

“Projectes en l'àmbit de la ciència i la tecnologia” 

Aquest premi reconeixerà un desenvolupament científic, un experiment, una aplicació o una proposta 
original i innovadora en l'àmbit de la ciència i la tecnologia.  

“Projectes de categoria industrial” 

Aquest premi reconeixerà un prototip, un invent o una solució que destaque per la seua aplicació en l'àmbit 
de la indústria. 

 
6. TEMA I CRITERIS 
Els criteris de valoració que el jurat ha de tenir en compte són: 

La selecció de persones candidates: 

- Relació amb els continguts d'ESO, 1r de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: fins a 2 punts 
- Grau de finalització: fins a 2 punts 
- Paritat en l'equip: fins a 2 punts 
- Originalitat: fins a 2 punts 
- Estructuració del treball: fins a 2 punts 

La selecció de persones guanyadores:  

- Metodologia científica: fins a 2,5 punts 
- Adequació als mitjans disponibles: fins a 2,5 punts 
- Habilitat experimental i constructiva: fins a 2,5 punts 
- Aplicabilitat de l'invent i utilitat al servei de la societat i el seu progrés: fins a 2,5 punts 

 

7. FORMAT 
Les obres presentades han de constar de: 

1. Un projecte: pot ser una maqueta, un prototip, un invent, un experiment, un joguet... 
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2. Una memòria en format PDF, d'una extensió no superior a 20 pàgines (tot inclòs: les fotografies, els 
gràfics, els annexos, la bibliografia... si n’hi ha), que ha de tractar els punts següents: 

- Definir clarament el problema o la qüestió que es vol resoldre. 

- Establir la solució amb detall. 

- Indicar el benefici que es pot aconseguir. 

3. Un resum de la memòria no superior a dues pàgines. 

Tot això s’ha de presentar en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (castellà o 
valencià), i ha d'estar identificat únicament i exclusivament amb el codi proporcionat a cada equip en el 
moment de la inscripció. 

 

8. ÒRGAN D'INSTRUCCIÓ I JURAT 

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Àrea de Comunicació de la Universitat 
Politècnica de València.  

El jurat s'encarrega de valorar els treballs presentats, i està format per: 

- Membre 1: Juan Miguel Martínez Rubio, cap del Gabinet del Rector 

- Membre 2: Mª Victoria Vivancos Ramón, vicerectora d'Alumnat i Extensió Universitària 

- Membre 3: José Luis Díez Ruano, director de l'Àrea de Comunicació 

- Membre 4: Violeta Frías Albertos, directora de Gestió del COEICV 

- Membre 5: José Juan Campillo Ruiz, vocal de la Junta de Govern del COEICV 

 

La resolució amb els noms de les candidates i candidats seleccionats per a cadascuna de les modalitats es 
publicarà la setmana del 22 de maig del 2017, en la web de l'Àrea de Comunicació: 
www.info.upv.es/pgi/index-va.html 

El jurat elevarà la proposta de resolució amb la relació de guanyadors i guanyadores del concurs al 
rector, per a la resolució definitiva. 

A l'efecte de notificació, els resultats definitius es publicaran el 2 de juny del 2017 en: 

www.info.upv.es/pgi/index-va.html 

 

9. EXPOSICIÓ 

Les obres seleccionades s'exposaran a la Casa de l'Alumne, del 29 de maig al 2 de juny del 2017.  

 

http://www.info.upv.es/pgi/index-va.html
http://www.info.upv.es/pgi/index-va.html
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10. PREMIS 

S'estableixen dues categories de premis, amb una dotació de 1.000 € cadascun, segons s'especifica en les 
bases del procediment. 

El premi de la modalitat “projectes en l'àmbit de la ciència i la tecnologia” està finançat per la Universitat 
Politècnica de València , amb càrrec a la partida pressupostària 003020000 422 40000 de l'oficina gestora 
de l'Àrea de Comunicació, per un import de 1.000 € aplicables a l'exercici 2017. Aquest premi reconeixerà 
un desenvolupament científic, un experiment, una aplicació o una proposta original i innovadora en l'àmbit 
de la ciència i la tecnologia.  
 
El premi de la modalitat “projectes de categoria industrial” està finançat pel Col·legi Oficial d'Enginyers 
Industrials de la Comunitat Valenciana (COEICV), amb càrrec als seus pressupostos, per un import de 1.000 
€ aplicables a l'exercici 2017. Aquest premi reconeixerà un prototip, un invent o una solució que destaque 
per la seua aplicació en l'àmbit de la indústria. 
 
Els premis es repartiran exclusivament de la manera següent: 200 € per a cada alumna o alumne que ha 
participat en el projecte, i 200 € per al tutor o tutora. 

Així mateix, el jurat pot concedir fins a un màxim de dos accèssits amb càrrec a la partida pressupostària 
003020000 422 40000 de l'oficina gestora de l'Àrea de Comunicació, per un import de 200 € cadascun, 
aplicables a l'exercici 2017. 

Els premis poden declarar-se deserts d’acord amb criteris de falta de qualitat, falta d'adequació... En aquest 
cas, la resolució del jurat ha de ser motivada. 

 

11. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS 

Els projectes no seleccionats poden retirar-se del 23 al 26 de maig del 2017. 

Els projectes seleccionats poden retirar-se a partir del 2 de juny del 2017.  

Transcorregut aquest termini, els treballs no retirats seran destruïts en la forma procedent. 

 
12. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL  
L'autoria de les imatges i els treballs, així com les qüestions relatives als drets d'autoria, són responsabilitat 
de les persones integrants de cada projecte. No està permès l'ús d'imatges i treballs dels quals les persones 
participants no siguen les autores i tinguen els drets sobre aquets. 

Els autors o autores dels projectes premiats cedeixen a la UPV els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública. 
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13. PROTECCIÓ DE DADES 
Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada o aquelles a les quals la Universitat 
Politècnica de València tinga accés en el marc de la present convocatòria, tindran la protecció derivada de 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  

 
14. RECURSOS PROCEDENTS CONTRA LA RESOLUCIÓ  
Contra la present convocatòria i les seues bases –com també contra la resolució de la present 
convocatòria, que esgota la via administrativa– pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant 
el Rectorat de la UPV, en el termini d'un mes comptador a partir de l’endemà de la seua publicació, de 
conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant els 
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la notificació d'aquesta resolució, d’acord amb els articles 14 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

 

 

 

 

El rector 
Francisco José Mora Mas 
 
València, 7 de març de 2017 
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