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FIRA EXPERIMENTA TOP ‐ EXPOSICIÓ DE PROJECTES GUARDONATS

dissabte, 25 de maig de 2019
INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS PARTICIPANTS
HEU D'ACUDIR AMB LA SAMARRETA DE LA FIRA EXPERIMENTA 2018 I L'ACREDITACIÓ
AMB EL VOSTRE NOM I CENTRE
1. Entrada de participants: de 9:30 a 10:00 h. Per la entrada principal de la Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria ETSE, Universitat de València, Avinguda de la Universitat
s/n, Burjassot (de front a la RTV À punt). N’hi ha pàrquing en les proximitats.
2. Horari i ubicació de la exposició: de 10 h a 14 h. en el passadís central de la planta
baixa (a nivell del carrer). Es troba pràcticament després de la entrada de la ETSE.
3. Infraestructures: Com en la fira “Experimenta”, comptareu amb taula i endolls, al
costat de les parets del edifici on podreu penjar cartells i altra informació del vostre
projecte (no hi ha panells). Publicarem abans un plànol amb les ubicacions.
4. Participació: “Expociència” és la jornada de portes obertes del Parc Científic de la
Universitat de València. Serà visitada per un públic nombrós al qual, com en la fira
“Experimenta”, heu d’explicar el vostre projecte.
5. Gravació de vídeos: Durant l'exposició aprofitarem per a gravar vídeos dels estudiants
explicant els seus projectes. És molt important que penseu i prepareu be el que voleu
dir, seguint les recomanacions que trobeu en la pàgina següent. Es disposarà de poc
temps i no hi haurà marge per a repeticions o correccions.
6. Esmorzar: Al llarg del matí donarem als participants un entrepà i aigua.
7. En cas de no poder assistir a la exposició, o no voler gravar el vídeo, per favor, ho
comuniqueu al més prompte a experimenta@uv.es
8. COMPARTIU AMB LES VOSTRES AMISTATS I FAMILIARS!
@FiraExperimenta #experimenta19
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MATERIALS ON-LINE: TEXTOS I VÍDEOS DELS PROJECTES
Els projectes premiats explicats pels seus protagonistes
Un dels objectius més importants de la fira concurs “Experimenta” és divulgar la ciència i les seues
relacions amb tot allò que ens envolta, en particular a través del que podem observar o
experimentar nosaltres mateixos. Aquesta última fase la iniciativa pretén donar visibilitat al vostre
treball mitjançant documents descriptius i vídeos dels vostres projectes que estaran disponibles
on-line. Aquests materials seran un estímul i una ajuda per l’alumnat i professorat que desitge
reproduir aquestes experiències, i una forma addicional de divulgar al públic la ciència explicada
pels seus protagonistes més joves. Què cal fer?

PREPARACIÓ PER LA GRAVACIÓ DELS VÍDEOS EL DIA 25 DE MAIG
El dia de l'exposició en “Expociència” gravarem als estudiants explicant i mostrant el funcionament
del seu projecte. La durada de cada vídeo, una vegada muntat, serà d'un màxim de cinc minuts,
encara que la gravació durarà uns 15 minuts. És molt important que l’alumnat participant pense i
prepare be el que vol dir, i qui ho diu, ja que cal gravar tots els projectes en 4 hores i no hi haurà
marge per a repeticions o correccions.

ÉS MOLT IMPORTANT:
1- Veure alguns dels vídeos que es van gravar en anys passats, perquè professors i estudiants
us feu una idea de com preparar-vos. En el següent enllaç trobeu els d’altres convocatòries:
http://go.uv.es/experimenta/materials19
2- És fonamental que vos preparareu per escrit allò que voleu dir literalment el dia de la
gravació i exposició (el guió cinematogràfic) i assajar-ho diverses vegades abans d’eixe dia.
Podeu usar l’esquema de GUIÓ DE VIDEO que vos enviem per separat, com ajuda (NO HEU
D’ENVIARLO A NOSALTRES)
3.- Es gravarà als grups de cada projecte parlant des d'una distància aproximada de 3-4 m. Si hi
ha algun detall del funcionament del vostre projecte que necessita de primers plans (algun detall
del muntatge o el fenomen físic: moviment, imatge, etc.) anoteu-lo per explicar-ho al personal del
taller d’audiovisuals que vos gravarà.
4.- Ací teniu algunes recomanacions sobre com fer una presentació oral:
http://www.uv.es/fsicadoc/laboratoris_grau_fisica/ConsejosExposicionOral.pdf

DOCUMENTS DESCRIPTIUS DELS PROJECTES
Una vegada muntat, cada vídeo es penjarà on-line amb la fitxa descriptiva que ja vau
presentar per a participar en la fira-concurs “Experimenta”.
Si ho desitgeu, podeu completar o millorar aquesta fitxa. També podeu aportar algun
document addicional amb més informació no inclosa en la fitxa (resultats detallats, aspectes
rellevants per a la construcció, fotografies, textos de programació, etc.)
TERMINI MÀXIM PER A ENVIAR-HO (a experimenta@uv.es ): 30 DE JUNY

