MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCEP FELIPE 7 d’abril de 2019
INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS PARTICIPANTS
1. Entrada de participants el dia de la fira: des de les 8:45 a les 10 h. Llegiu la informació publicada sobre
l'arribada al lloc de celebració i l’estacionament a tarifa reduïda. el Consulta el programa de la fira i el
plànol amb EL CODI i la ubicació dels projectes dins del museu.
2. Durant la fira es prendran fotografies i es gravaran vídeos dels participants i els seus projectes, als quals
s'accedirà on-line. És important seguir aquestes instruccions sobre el consentiment dels estudiants i els
seus tutors i sobre l'aprovació de l’activitat en el centre.
3. MOLT IMPORTANT: Els projectes han de garantir la seguretat per al públic dins del museu i una
connexió elèctrica i aïllament de terra correctes. En qualsevol cas, s'aplicaran els protocols de seguretat
del Museu de les Ciències Príncep Felipe de València. Cada projecte admès comptarà amb: una taula de
1,8 x 0,7 m2, connexió elèctrica, una cara de panell expositor de 1x 2alt m2 i possibilitat d'arreplegar aigua
en quantitats moderades. Qualsevol altre material necessari pel projecte haurà de ser aportat pels
participants. NO ES POT ESCRIURE SOBRE EL PANELL O USAR XINXETES- SOLS USAR CINTA ADHESIVA.
4. A partir de les 10 h s’obrirà la fira al públic i també els membres del jurat visitaran els llocs assignats
als projectes. L’alumnat participant ha de explicar els projectes incidint en els aspectes de física i
tecnologia involucrats. El nombre elevat de projectes fa que el jurat dispose d'un temps màxim per
projecte de 15 minuts (10 d’explicació i 5 de preguntes aprox.). Es molt important prioritzar 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 (veure les bases de participació , la guia de
la fitxa i els criteris de valoració).
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. SAMARRETES I ESMORZAR: Donarem als participants aigua i un entrepà. Recomanem que vos poseu
la samarreta que també us donarem, així com les acreditacions.
7. 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-lo als vehicles. A les 13:30 tots els
participants han de trobar-se en l'auditori per a assistir a l'acte de lliurament de premis. Com podeu veure
en el plànol general, hi ha una entrada específica en l’Auditori per a participants, separada del públic
general.
8. Us preguem que, en cas de no poder assistir a la fira, ho comuniqueu URGENTMENT a

experimenta@uv.es
@FiraExperimenta

#Experimenta19

www.uv.es/experimenta

