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IX Feria-Concurso “Experimenta” de Demostraciones y 

Experimentos de Física y Tecnología  

PASSEIG SUD DEL MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCEP FELIPE      

30 de març de 2014 

  INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS PARTICIPANTS 
 
1. Entrada de participants el dia de la fira: des de les 8:30 a les 10 h. Llegir ací la 
informació sobre l'arribada al lloc de celebració i la possibilitat de sol·licitar 
estacionaments a tarifa reduïda. 
 
2. Durant la fira es prendran fotografies i es gravaran vídeos dels projectes i dels 
participants als quals podeu accedir després. Us preguem que remeteu aquest aquest 
formulari firmat pels pares dels vostres alumnes a carol.gil@uv.es, amb l’autorització 
escaient. 
 
3. IMPORTANT: entre la nit del 29 y el 30 de març es produeix el canvi d’hora legal (durant 
la matinada, les 2:00 passaran a ser les 3:00). 
 
4.  A partir de les 10 h s’obrirà la fira al públic i els membres del jurat començaran a visitar 
els diferents projectes. El nombre de participants es elevat doncs el jurat disposa d'un 
temps màxim per projecte de 15 minuts (10 d’explicació i 5 de preguntes aprox.). Es molt 
important seleccionar el que es desitja exposar per a adequar l'explicació a aquest temps. 
La coherència, el bon funcionament del projecte i la claredat de les explicacions seran els 
aspectes més valorats (més detalls ací). 
 
5. MOLT IMPORTANT: En tota la zona de la fira s'instal·laran contenidors d'escombraries. 
Es demana a tots els participants que respecten l'entorn i arrepleguen el que puga caure 
al sòl. AL tancar la fira ha de quedar tot completament net.  
 
6. FINALITZACIÓ DE LA FIRA I ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS: A les 13 h finalitza la fira 
“Experimenta”. Caldrà arreplegar ràpidament tot el material dels projectes i traslladar les 
taules, cadires i panells a la zona de magatzematge de las arqueries, en l'interior de 
l'edifici. A les 13:30 tots els participants han de trobar-se en l'auditori per a assistir a l'acte 
de lliurament de premis. A l'acabar l'acte es podran arreplegar les restes de material o dur-
les als vehicles. 
 
7. Us preguem que, en cas de no poder assistir a la fira, ho comuniqueu al més prompte 
experimenta@uv.es  

http://www.uv.es/experimenta
file:///E:/chantal/curso%202013-14/EXPERIMENTA-2014/feria/www.uv.es/experimenta
http://experimenta.blogs.uv.es/files/2014/03/Arribada-fira-30-3-14.pdf
http://www.uv.es/experimenta/feria2014/autorizacion-audiovisuales.doc
http://www.uv.es/experimenta/feria2014/autorizacion-audiovisuales.doc
mailto:carol.gil@uv.es
http://experimenta.blogs.uv.es/files/2014/01/criterios-valoracion-trabajos.pdf
mailto:experimenta@uv.es

