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Olimpíades i
proves per a
estudiants

LLIGA DE DEBAT DE SECUNDÀRIA I
BATXILLERAT ΈLDSBΉ
Es tracta d’una competició que té com objectiu fomentar
l’ús de la paraula entre l’estudiantat preuniversitari. El
format utilitzat és un enfrontament dialèctic en llengua
catalana entre diversos equips que defensen una
posició a favor o en contra d’un tema d’actualitat. El
tema d’aquesta edició és «Calen les fronteres entre
països?».
Destinataris: estudiantat de 4t d’ESO i de batxillerat de
centres docents de l’àmbit lingüístic de la Xarxa Vives
d’Universitats: la Franja de Ponent, Catalunya, País Valencià, Illes Balerars, Andorra, Catalunya del Nord i Sardenya.
Inscripció: de l’1 d’octubre al 9 de novembre de 2018 a
la web www.vives.org. Cada centre només pot inscriure un
equip. Els equips s’inscriuran en una universitat en la qual
disputaran la fase local; els equips guanyadors de les fases
locals disputaran la fase final.
Dates i lloc de realització: fase local, febrer de 2019 a la
universitat d’inscripció; fase final, del 3 al 5 d’abril de 2019
a la Universitat Abat Oliba de Barcelona.
Organització: a la Universitat de València, el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).
Col·laboració: Federació Escola Valenciana.
Coordinació: Xarxa Vives d’Universitats.
En la xarxa: www.vives.org

OLIMPÍADA DE BIOLOGIA
Les proves es fan a partir de l’assignatura de Biologia
i Geologia de 1r de batxillerat (sense els continguts de
Geologia) i de l’assignatura de Biologia de 2n de batxillerat (sense la part «Microbiologia i Immunologia.
Aplicacions»). A banda d’optar als premis locals, els
guanyadors poden participar a les fases nacional, iberoamericana i internacional.
Destinataris: estudiantat de 2n de batxillerat matriculat en
l’assignatura de Biologia.
Inscripció: gener de 2019.
Dates i lloc de realització: febrer de 2019, a la Facultat de
Ciències Biològiques de la Universitat de València.
Organització: Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Ma. José Lorente.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv
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© Tiermes Vega
La Lliga de debat de secundària i batxillerat promou el treball en equip i millora les habilitats comunicatives.

OLIMPÍADA DE CLÀSSIQUES

Politècnica de València en coordinen la fase local.

Els estudiants han de resoldre un qüestionari sobre el
temari de 1r i 2n de batxillerat de les assignatures de
Cultura clàssica, Llatí i Grec.

Destinataris: estudiantat de 2n de batxillerat matriculat en
l’assignatura d’Economia de l’Empresa.
Inscripció: abril-març 2019.

Destinataris: estudiantat matriculat en 2n de batxillerat.

Dates i lloc de realització: abril de 2019 (la data concreta
queda condicionada pel calendari escolar dels centres de
batxillerat de la província de València), a la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

Inscripció: febrer-març de 2019.
Dates de realització: primavera de 2019.
Organització: Departament de Filologia Clàssica. Facultat
de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Jordi Sanchis (jordi.sanchis@uv.es) i Concepción Ferragut (concepcion.ferragut@uv.es).
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

OLIMPÍADA ESPANYOLA
D’ECONOMIA
Aquest concurs versa sobre els temes del programa
de l’assignatura de segon de batxillerat Economia de
l’Empresa. La Universitat de València i la Universitat

Lliurament de premis: octubre de 2019 (Borsa de València).
Organització: Facultat d’Economia de la Universitat de
València i Facultat d’ADE de la Universitat Politècnica de
València.
Coordinació: Mª Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@
uv.es).
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius),
Borsa de València, Col·legi d’Economistes de València i
Càtedra de Finances Internacionals - Banc Santander.
Contacte: Yolanda Sánchez (yolanda.sanchez@uv.es, 963
828 531).
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv i
www.olimpiadeseconomiavalencia.es
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OLIMPÍADA DE FILOSOFIAͳFASE
LOCAL DE VALÈNCIA
Promou l’exercici filosòfic (debat, reflexió i crítica filosòfica) vinculant-lo a problemes contemporanis. S’ha
d’elaborar una dissertació sobre un aspecte o un tema
relacionat amb el currículum de la matèria.
Destinataris: alumnat dels centres d’ensenyament de 1r i
2n de batxillerat.
Inscripció: novembre-desembre de 2018.
Dates i lloc de realització: febrer de 2019, a la Facultat
de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de
València.
Organització: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València, Societat de Filosofia de la
Província d’Alacant, Societat de Filosofia del País Valencià,
i altres col·lectius i associacions de Filosofia.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Elena Cantarino.
Contacte: olimpiada.filosofia@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

OLIMPÍADA DE FÍSICA
A més d’una competició, aquesta olimpíada és també
una experiència formativa. Es fa una prova de selecció
inicial per a formar un equip d’una vintena d’estudiants
que reben un curs de física de 72 hores. Després del
curs es fa una prova local per a triar a 6 classificats
que reben 12 hores de formació addicional i que poden
participar a les fases nacional, iberoamericana i internacional.
Destinataris: estudiantat de 2n de batxillerat matriculat en
l’assignatura de Física.
Inscripció: del 8 al 22 d’octubre de 2018.
Dates i lloc de realització: la prova de preselecció es farà
el 23 d’octubre de 2018; el curs de formació tindrà lloc des
de novembre de 2018 fins a febrer de 2019 en diferents
seus universitàries; i la segona prova de selecció es farà
una vegada finalitzat el curs de formació.
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius) i
Real Sociedad Española de Física.
Coordinació: Chantal Ferrer Roca (Chantal.Ferrer@uv.es).
En la xarxa: www.uv.es/fisica i www.uv.es/incorporaciouv

© Ana Ponce & Ivo Rovira
La Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València organitza, a més de l’Olimpíada de Filosofia, un concurs de
fotografia i un altre de redacció filosòfica.
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OLIMPÍADA DE GEOGRAFIA

OLIMPÍADA D’HISTÒRIA DE L’ART

Es valora el grau de coneixement geogràfic general (físic i humà) del territori espanyol i valencià, així com
també els continguts del programa de l’assignatura de
Geografia de batxillerat. S’acompanya d’una sessió formativa per al professorat i una altra per a l’estudiantat.

L’activitat pretén fomentar els coneixements d’història
de l’art. El programa de continguts està vinculat a les
assignatures d’Història de l’art i Fonaments de l’art II,
de 2n de batxillerat.

Destinataris: estudiantat matriculat en l’assignatura de
Geografia de centres d’ensenyament secundari de les províncies de Castelló i de València.
Inscripció: febrer de 2019.
Dates i lloc de realització: març de 2019, a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de València.
Organització: Departament de Geografia de la Universitat
de València.
Col·laboració: Delegació de la Comunitat Valenciana del
Col·legi de Geògrafs i Delegació per a la Incorporació a
la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Departament de Geografia (dpto.geografia@
uv.es).
En la xarxa: www.uv.es/depgeo i www.uv.es/incorporaciouv

OLIMPÍADA DE GEOLOGIA
Els participants fan un test de 50 preguntes i una prova pràctica d’identificació de minerals, roques i fòssils
(12 mostres de mà) on es pot incloure una interpretació
d’un paisatge o d’un esquema geològic simple.

Destinataris: alumnat de 2n de batxillerat de centres d’ensenyament secundari de les províncies de Castelló i de
València.
Inscripció: febrer de 2019.
Dates i lloc de realització: març de 2019, a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de València.
Organització: Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Yolanda Gil Saura (Yolanda.gil@uv.es) i Juan
Chiva Beltrán (juan.chiva@uv.es)
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

OLIMPÍADA D’HISTÒRIA
Pretén fomentar l’aproximació als coneixements
relacionats amb els graus en Història, i en Informació i
Documentació. El programa de continguts està vinculat
al programa de l’assignatura Història d’Espanya de 2n
de batxillerat.
Destinataris: alumnat de centres d’ensenyament secundari de les províncies de Castelló i de València.

Destinataris: alumnat matriculat en 1r i 2n de batxillerat.

Inscripció: febrer de 2019.

Inscripció: entre desembre de 2018 i gener de 2019.

Dates i lloc de realització: març de 2019, a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de València.

Dates i lloc de realització: gener de 2019, a la Facultat de
Ciències Biològiques de la Universitat de València.
Organització: Departament de Geologia de la Universitat
de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Miguel V. Pardo (Miguel.V.Pardo@uv.es) i
Pau Renard.

Organització: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Marta García Carrión (marta.garcia-carrion@uv.es) i Sergio Valero Gómez (sergio.valero@uv.es).
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

Olimpíades i proves per a estudiants
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OLIMPÍADA DE MATEMÀTIQUES ͳ
RSME
És un concurs de resolució de problemes l’objectiu del
qual és estimular l’estudi de les matemàtiques i desenvolupar els joves talents en aquesta ciència. Les persones guanyadores de la primera fase de districte reben
un curs específic de preparació previ a la fase nacional.
També hi ha fase internacional i iberoamericana.
Destinataris: estudiantat matriculat en batxillerat. Excepcionalment i avalats pel professorat, pot participar l’alumnat
de 2n cicle de l’ESO amb altes capacitats.

OLIMPÍADA DE QUÍMICA
Hi ha una primera fase on es fan proves de preselecció.
Els estudiants triats poden assistir a les classes per
a preparar la fase local de l’Olimpíada. Els estudiants
que hi prenen part poden estendre la seua participació
a les fases nacional, iberoamericana i internacional.
Aquesta participació està supeditada a les decisions
del Ministeri d’Educació i de la Real Sociedad Española
de Química.
Destinataris: estudiantat de 2n de batxillerat matriculat en
centres valencians en l’assignatura de Química.

Inscripció: del 3 de desembre de 2018 a l’11 de gener de 2019.

Inscripció: inicis de novembre de 2018.

Dates de realització: la primera fase, a mitjans de gener
de 2019. El curs de preparació s’impartirà durant els mesos
de febrer i març de 2019 (els dissabtes).

Dates de realització: per a la prova de preselecció, 30 de novembre de 2018; l’examen de la fase local, març-abril de 2019.

Organització: Real Sociedad Matemática Española
(RSME) i Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Domingo García Rodríguez.
En la xarxa: www.olimpiadamatematica.es

Organització: Facultat de Química de la Universitat de València i Universitat Politècnica de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Juan Hernández Pérez (Col·legi de Químics
de la Comunitat Valenciana), José María Moratal i Juan
José Borràs (Departament de Química Inorgànica de la
Universitat de València).
En la xarxa: www.colegioquimicos.com/olimpiada-quimica
i www.uv.es/incorporaciouv

OLIMPÍADES DE LA SOCIETAT
D’EDUCACIÓ MATEMÀTICA
La finalitat d’aquesta competició és aprendre a gaudir
amb la resolució de problemes matemàtics.
Destinataris: estudiantat de tercer cicle d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.
Inscripció: de gener a març de 2019.
Dates de realització: fase comarcal, 6 d’abril de 2019; fase
provincial, 4 de maig de 2019; i fase autonòmica, 25 i 26 de
maig de 2019.
Organització: Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al Khwarizmi.
Col·laboració: Facultat de Ciències Matemàtiques de la
Universitat de València i Delegació per a la Incorporació a
la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
En la xarxa: www.semcv.org
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OLIMPÍADA DE VALENCIÀ

PROVES CANGUR

Els objectius d’aquesta prova són fomentar l’estudi de
la llengua i la literatura catalanes, crear lectors i potenciar la creació literària de l’alumnat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és difondre la cultura
matemàtica i estimular l’aprenentatge de les matemàtiques a través de l’organització d’un joc-concurs anual
que consisteix a resoldre problemes de diferents nivells de dificultat.

Destinataris: estudiantat de 1r i 2n de batxillerat. La participació en la primera fase es realitzarà en equips de dues
persones i hi haurà una única prova, amb dues parts. La
participació en la fase final serà individual.
Inscripció: febrer-març de 2019.
Dates i lloc de realització: març-abril de 2019, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat
de València.
Organització: Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Emili Casanova Herrero (Emili.Casanova@
uv.es) i Àngel Peiró Martínez.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

OPEN MATEMÀTIC
Aquesta competició pretén desenvolupar la capacitat
de resoldre problemes, fomentar el gust per escometre’ls, popularitzar les matemàtiques, experimentar i
provar materials abans d’introduir-los sistemàticament
en l’aula.

Destinataris: alumnat de 3r i 4t d’ESO, de 1r i 2n de batxillerat i de cicle formatiu de grau mitjà i de grau superior.
Coordinació: Societat Internacional Le Kangourou sans
Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de
Matemàtiques. Una coordinadora formada per representants de les universitats públiques valencianes i de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al
Khwarizmi, s’encarrega de l’organització.
Inscripció: desembre de 2018 (data orientativa).
Dates i lloc de realització: març de 2019 a les universitats
participants; en el cas de la UV, al Campus de Burjassot
(Aulari interfacultatiu).
Col·laboració: Universitat Jaume I de Castelló, Universitat
Politècnica de València (campus de Vera, Alcoi i Gandia),
Universitat d’Alacant, Societat d’Educació Matemàtica de
la Comunitat Valenciana Al Khwarizmi i Delegació per a la
Incorporació a la Universitat de la UV (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
En la xarxa: www.cangur.org

Destinataris: estudiantat d’ensenyament secundari de
l’Estat espanyol.
Dates d’inscripció: desembre de 2018 (data orientativa).
Dates i lloc de realització: en els propis centres els mesos
de gener i febrer de 2019.
Coordinació: Antonio Ledesma López (IES núm. 1 de Requena).
Col·laboració: Facultat de Ciències Matemàtiques de la
Universitat de València.
En la xarxa: http://ies1requena.edu.gva.es

Olimpíades i proves per a estudiants
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Pràctiques i
tallers per a
estudiants

ANEM A L’AULA EXPERIMENTA AMB
L’ALUMNAT
Els estudiants realitzen pràctiques experimentals
pensades per a secundària i batxillerat en un laboratori
de la Facultat de Física, supervisats pel professorat
de la Facultat en col·laboració amb el professorat
de secundària. Les sessions s’introdueixen amb
joguines i demostracions. Aquesta activitat pertany
a Experimenta, un conjunt d’iniciatives destinades a
promoure la millora de l’aprenentatge de la física, amb
especial atenció a l’observació dels fenòmens naturals
i l’experimentació.
Destinataris: estudiantat de batxillerat i de 4t d’ESO, i professorat de secundària que haja fet el curs de preparació.
Inscripció: del 15 d’octubre al 4 de novembre de 2018 mitjançant el web.
Dates de realització: reunió de participants, 14 de novembre de 2018; pràctiques d’òptica, del 10/1 al 22/2 de 2019;
pràctiques de mecànica, del 4/3 a l’1/6 de 2019.
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat i Centre de Formació i Qualitat «Manuel Sanchis Guarner» (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Chantal Ferrer Roca.
Contacte: experimenta@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/experimenta i www.uv.es/fisica
»Activitats per a batxillerat

CIÈNCIA ARA PER ALUMNES D’ALT
RENDIMENT ACADÈMIC
Programa d’activitats científiques orientades a l’enriquiment curricular i al desenvolupament d’altes capacitats dels estudiants. L’estudiantat, mitjançant el seu
centre, selecciona una de les activitats ofertes en funció del seu interès i de la disponibilitat de places.
Destinataris: estudiantat de batxillerat amb altes capacitats i/o rendiment acadèmic.
Inscripció: febrer de 2019.
Dates i lloc de realització: de maig a juny de 2019 (per
determinar) a diversos centres, departaments i serveis del
Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València.
Organització: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Ma. José Lorente.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

13

CURSͳTALLER DE RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES I CONVIVÈNCIA EN ELS
IES
Tallers, de dues hores de duració, per a ensenyar tècniques i dinàmiques de resolució de conflictes, per mitjà
d’una metodologia basada en presentació d’activitats,
participació i descripció d’alguns aspectes teòrics.
Destinataris: estudiantat i professorat de centres de
secundària i batxillerat.

GAUDINT LA QUÍMICA
Realització de pràctiques en què els alumnes poden
experimentar amb reaccions químiques, anàlisis quantitatives de contaminants en aigües i altres proves que
posen de manifest la importància de la química per a la
comprensió i el desenvolupament de la societat.
Destinataris: alumnat de 2n de batxillerat matriculat en
l’assignatura de Química.
Inscripció: del 10 de setembre al 5 d’octubre de 2018.

Inscripció: febrer-març de 2019.

Dates de realització: gener de 2019.

Dates i lloc de realització: març de 2019, a la Facultat de
Magisteri de la Universitat de València i al centre de secundària o batxillerat.

Organització: Facultat de Química de la Universitat de
València.

Organització: Facultat de Magisteri de la Universitat de
València.
Col·laboració: Equip de mediació de l’IES Sant Vicent
Ferrer, Policia Local, Federació per a la Mediació de
la Comunitat Valenciana (FEPAMED CV) i In València
Mediació (IVMED).
Coordinació i contacte: Carlos Caurín (carlos.caurin@
uv.es, 666 017 088, 961 625 382).
En la xarxa: http://mestreacasa/web/iessanvicenteferrer

DESCOBREIX EL MÓN MICROSCÒPIC
Activitats que posen en contacte l’alumnat amb tècniques d’anàlisi avançades que s’utilitzen per a la investigació. Hi podran observar com s’aprofiten fenòmens
físics com ara la fluorescència, l’emissió làser, la dualitat ona-corpuscle d’electrons, etc. Es fan diverses activitats introduïdes per una breu exposició de 10 minuts.
Destinataris: estudiantat de 1r i 2n de batxillerat de la
modalitat de Ciències i Tecnologia.
Inscripció: setembre-octubre de 2018.
Dates de realització: una sessió al mes, d’octubre de 2018
a maig de 2019.
Organització: Servei Central de Suport a la Investigació
Experimental (SCSIE).
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Ma. José Lorente i Pilar Gómez (pilar.gomez@uv.es).
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Adela L. Mauri Aucejo.
Contacte: batxille@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv i www.uv.es/quimica »Activitats per a batxillerat

LA BIOLOGIA A LES TEUES MANS
Realització de quatre blocs de pràctiques de laboratori
dedicats respectivament a Microbiologia i Zoologia;
Bioquímica i Botànica; Genètica i Evolució; i
Neurociència i Paleontologia.
Destinataris: estudiantat de 1r i 2n de batxillerat matriculat
en la modalitat de Ciències i Tecnologia.
Inscripció: novembre de 2018.
Dates i lloc de realització: gener de 2019, als laboratoris
de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de
València.
Organització: Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Enrique Lanuza i Adoración Hernández.
Dades d’interés: només podran participar-hi 15 alumnes
per centre. Els criteris d’admissió seran l’ordre de sol·licitud
dels centres i el fet que no hagen participat en convocatòries anteriors havent-ho sol·licitat.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv
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PRÀCTIQUES AL JARDÍ BOTÀNIC
Visites i activitats de laboratori vinculades amb el
currículum dels diferents nivells educatius. L’itinerari
pel Jardí es relaciona amb temes com la biodiversitat,
l’evolució, les plantes del mediterrani, el canvi climàtic,
la fusta, les plantes de la cuina, les plantes aromàtiques, etc. Un/a monitor/a acompanya als grups. L’activitat es pot oferir en diverses llengües prèvia sol·licitud.
Destinataris: estudiantat de secundària, batxillerat i cicle
formatiu.

TALLER APRÉN A CUIDAR EL TEU
COS: MEMBRES SUPERIORS
El taller té 3 sessions teòricopràctiques de 4 hores cadascuna. En les sessions es tracten diferents aspectes
imprescindibles per a una correcta cura i prevenció
dels dolors i principals lesions del muscle, colze i canell.
Destinataris: alumnat de 1r i 2n de batxillerat de la modalitat de Ciències de la Natura i la Salut de centres d’ensenyament valencians. S’admeten un màxim de 20 estudiants
per aula.

Dates i lloc de realització: durant el curs acadèmic, matí
i vesprada, al Jardí Botànic de la Universitat de València.

Inscripció: desembre de 2018.

Organització: Gabinet Didàctic del Jardí Botànic de la Universitat de València.

Dates i lloc de realització: gener-febrer de 2019, a la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València.

Contacte: botaniceducacio@gmail.com, 963 156 818, 661
427 512.
En la xarxa: www.jardibotanic.org i www.botaniceducacio.com

TALLER APRÉN A CUIDAR
L’ESQUENA
El taller té 3 sessions teòricopràctiques de 4 hores
cadascuna. En les sessions es tracten diferents
aspectes per a una correcta autoatenció i prevenció
dels dolors d’esquena.
Destinataris: alumnat de 1r i 2n de batxillerat de la modalitat de Ciències de la Natura i la Salut de centres d’ensenyament valencians. S’admeten un màxim de 15 estudiants
per aula.
Inscripció: de l’1 al 15 d’octubre de 2018.
Dates i lloc de realització: 8, 15 i 22 de novembre de 2018,
a la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València.
Organització: Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de
València.
Coordinació: Mercè Balasch i Núria Sempere.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

Contacte: futura@uv.es

Organització: Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de
València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Lirios Dueñas Moscardó i Mercè Balasch.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

TALLER FISICALANDIA PER A
XIQUETS I XIQUETES
En aquest taller els més menuts munten i comprenen
demostracions senzilles de física pensades per a ells
amb l’ajuda dels monitors.
Destinataris: xiquets, preferentment de 3 a 8 anys, acompanyats dels seus tutors.
Inscripció: no cal inscriure’s.
Dates i lloc de realització: el matí del 7 d’abril de 2019, al
Museu de les Ciències de València.
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.
Col·laboració: Museu de les Ciències Príncep Felipe i Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Coordinació: Chantal Ferrer Roca
Contacte: experimenta@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/experimenta i www.uv.es/fisica
»Activitats per a batxillerat
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TALLER INTERNACIONAL DE FÍSICA
DE PARTÍCULES

TALLERS DE L’ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR D’ENGINYERIA ΈETSEΉ

Aquesta activitat s’inscriu en el context de la «International Masterclass: Hands on Particle Physics», on
participen més de deu mil alumnes i 160 centres de
recerca de 37 països. En el taller s’analitzen dades del
Gran Col·lisionador d’Hadrons de Ginebra i es comparteixen els resultats per videoconferència amb altres
estudiants europeus.

L’objectiu d’aquests tallers és conèixer les tècniques
i els mètodes de l’enginyeria: 4 tallers d’Informàtica i
Multimèdia (gestió de portals web; desenvolupament
de videojocs; introducció a la programació de dispositius mòbils amb app inventor; i realitat augmentada);
5 tallers de Tecnologia Electrònica Industrial i Telecomunicacions (robòtica amb Lego Mindstorms, efectes
d’àudio digital en temps real, energies renovables, telefonia i veu IP, i instrumentació i mesura amb sensors
quotidians), 2 tallers de Tecnologia Química i Processos Industrials (fabricació de gel de bany i obtenció
d’olis essencials) i 2 tallers de Ciència de dades (títols
a determinar).

Destinataris: estudiantat de batxillerat.
Inscripció: gener de 2019.
Dates i lloc de realització: primera quinzena de març de
2019, a l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) i a la Facultat
de Física de la Universitat de València.
Organització: l’IFIC i la Facultat de Física de la Universitat
de València.
Col·laboració: Centro Nacional de Física de Partículas,
Astropartículas y Nuclear (CPAN) i Centre Europeu per a la
Física de Partícules (CERN).

Destinataris: estudiantat d’Informàtica, Tecnologia, Tecnologia industrial, Matemàtiques i/o Física i Química de 4t
d’ESO, de 1r i 2n de batxillerat o de cicle formatiu de grau
superior.
Inscripció: octubre-novembre de 2018.

Coordinació: Santiago González de la Hoz i Fernando
Martínez Vidal.

Dates i lloc de realització: gener de 2019, a l’ETSE, al
Campus de Burjassot.

En la xarxa: http://ific.uv.es/masterclass/index.php i http://
ific.uv.es/masterclass/contacto.php

Organització: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la
Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Julio Martos, Francisco Grimaldo, José Torres i Ana Dejoz.
Contacte: julio.martos@uv.es

El Jardí Botànic de la Universitat, mitjançant el seu Gabinet Didàctic,
ofereix activitats educatives i culturals per a tot tipus de públic.

En la xarxa: www.uv.es/etse »Activitats amb secundària i
www.uv.es/incorporaciouv

© Gabinet Didàctic del Jardí Botànic
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TALLERS DEL JARDÍ BOTÀNIC
Tallers didàctics per a donar a conèixer el món de les
plantes i el medi ambient de manera directa mitjançant
activitats pràctiques. Els tallers inclouen un itinerari
guiat pel jardí i una activitat de laboratori adequada a
cada nivell educatiu. Es poden fer també en anglès o
francès. Durada màxima: entre una i tres hores.
Destinataris: estudiantat de tots els nivells educatius.
Dates i lloc de realització: durant tot el curs, al Jardí Botànic de la Universitat de València.
Organització: Gabinet Didàctic del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Contacte: gab.didactica@uv.es, botaniceducacio@gmail.
com, 963 156 818, 661 427 512.
En la xarxa: www.jardibotanic.org i www.botaniceducacio.com

TALLERSͳVISITA AL MUSEU
D’HISTÒRIA NATURAL
Tallers didàctics destinats a divulgar i gaudir dels elements de la geologia, zoologia i la paleontologia que es
programen per a grups de 16 alumnes amb una durada
de dues hores. Poden incloure una visita a l’exposició
permanent.
Destinataris: alumnat de 3r cicle de primària, de secundària i de batxillerat.
Dates i lloc de realització: matins de dies lectius, de dimarts a divendres, al Museu (planta baixa de l’Edifici de
Serveis Generals del Campus de Burjassot, C. Dr. Moliner,
50).
Organització: Museu [UV] Història Natural (MUVHN).
Coordinació: Anna Garcia-Forner.
Contacte: museuhn@uv.es, 96 3983999.

TALLERSͳVISITA A LES EXPOSICIONS
DEL CENTRE CULTURAL LA NAU

En la xarxa: https://www.uv.es/museuhn

Visites guiades i realització de tallers didàctics relacionats amb les diferents exposicions temporals que s’hi
fan al Centre Cultural La Nau.
Destinataris: estudiantat de tots els nivells educatius i públic en general.
Dates i lloc de realització: durant el curs acadèmic, de
dimarts a divendres, al Centre Cultural La Nau.
Organització: Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València.
Coordinació i reserves: Pilar Pérez Pacheco.
Contacte: visites.guiades@uv.es, 963 864 922.
En la xarxa: www.uv.es/cultura

Crani d’os cavernari del Museu d’Història Natural de la Universitat
de València (Ursus Spelaeus, Plistocè 250.000 - 10.000 anys).
© Museu d’Història Natural de la Universitat de València
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Premis i
concursos per
a estudiants

ASTROCONCURS
L’objectiu de l’Astroconcurs és la divulgació de l’astronomia en l’educació primària i secundària. La temàtica
dels treballs és l’astronomia, l’astronàutica i l’astrofísica. L’alumnat es presenta individualment o en grup
depenent de les modalitats. Cada curs s’estableixen
una o més modalitats: relat, còmic, maquetes, coets,
vídeos, twits, pòsters, Power Point, etc.
Destinataris: alumnat de primària i secundària.
Termini de presentació d’originals: a principis de maig
de 2019.
Resolució del premi: al llarg del mes de maig de 2019.
Premi: una excursió a l’Observatori d’Aras de los Olmos,
que inclou una observació astronòmica dirigida pels tècnics, i un sopar.
Organització: Gabinet Didàctic de l’Aula del Cel de la Universitat de València.
Col·laboració: cada any col·labora un centre d’educació
secundària que acull l’entrega i l’exposició dels treballs
premiats.
Coordinació: Xusa Moya (m.jesus.moya@uv.es).
Contacte: auladelcel@uv.es, 963 543 751.
En la xarxa: http://observatori.uv.es

CONCURS “COMPRENDRE LA
SOCIETAT AMB CIÈNCIES SOCIALS”
Aquest concurs vol aproximar l’estudiantat de secundària a les titulacions de grau impartides a la Facultat
de Ciències Socials (Treball Social, Sociologia i Relacions Laborals i Recursos Humans). S’han de plantejar
projectes que tracten situacions socials relacionades
amb l’entorn on es desenvolupa l’activitat educativa
del centre de secundària: polítiques de benestar social,
situació dels col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social, transformacions socials (envelliment, canvis en els models familiars,...), processos de mobilització social, treball (atur, precarietat) i relacions laborals.
Cada centre pot presentar un o més projectes vinculats
a un o a diversos graus de la Facultat. Els projectes es
presenten en equip i han d’estar tutoritzats per professorat del centre.
Destinataris: estudiantat de 4t curs d’ESO, batxillerat i cicle formatiu superior.
Inscripció: fins a l’11 de març de 2019 per a la inscripció
del projecte (amb les dades del centre, professorat i estudiantat que participa; s’inclou un breu resum de la problemà-
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tica social a tractar). Fins al 15 d’abril de 2019 per a la rebuda dels treballs definitius a la Facultat de Ciències Socials.
Resolució del concurs: el 6 de maig de 2019 es publiquen
els resultats a la web www.uv.es/socials.
Premi: hi ha tres premis amb una dotació d’un màxim de
700€ en material (informàtic, audiovisual o bibliogràfic) per
als centres als quals pertanyen els equips premiats i una
gratificació de 300€ per al conjunt de l’estudiantat de cadascun dels equips premiats.
Organització: Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Contacte: concurs.socials@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv i www.uv.es/socials

CONCURS DE DEBAT “LES REGLES
DEL JOC”
Els participants han de redactar un escrit sobre el tema
que apareix a les bases. Les redaccions que són valorades positivament passen a la fase de debat on han
d’exposar arguments a favor i en contra del tema elaborat. Tema del debat 2018-2019: «L’eutanàsia: tenim dret
a una mort digna?».
Destinataris: estudiantat de centres d’ensenyament secundari valencians que estiguen matriculats en 4t de l’ESO,
1r o 2n de batxillerat, o en cicle formatiu de grau superior.
Inscripció: fins al 17 de desembre de 2018.
Dates de realització: primera fase (lliurament de redaccions), fins l’11 de febrer de 2019; la data de segona fase
(debats) es comunicarà als participants i es farà públic en
el Tauler Oficial de la Universitat de València, a partir del
resultat de la primera fase.
Organització: Facultat de Dret de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Pura Peris (purificacion.peris@uv.es i deganat.dret@uv.es).
En la xarxa: www.uv.es/dret i www.uv.es/incorporaciouv

CONCURS DE FOTOGRAFIA
FILOSÒFICA
Presentació de fotografies realitzades per l’estudiantat
i relacionades amb la reflexió filosòfica al voltant d’un
tema que es proposa cada any. Les fotografies han
d’estar en format jpg i han d’ocupar entre 1,5 i 5 MB.
S’enviaran per mail a l’adreça de contacte.
Destinataris: alumnat de 4t d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat.
Inscripció: novembre-desembre de 2018.
Dates i lloc de realització: al llarg dels mesos de febrer i
març de 2019 es resol el concurs i la/les fotografia/es guanyadores podran formar part de les projeccions de la final
de la fase autonòmica de l’Olimpíada de Filosofia que tindrà
lloc a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la
Universitat de València.
Organització: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
de la Universitat de València i Societat de Filosofia de la
Província d’Alacant.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la
Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Elena Cantarino, Ángel Martín i Estela
Juanilla.
Contacte: olimpiada.filosofia@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv
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CONCURS DE REDACCIÓ FILOSÒFICA
Els participants han d’elaborar una redacció sobre un
dilema moral, relacionat amb la temàtica general del
concurs, que ha de tenir les següents característiques:
possibles solucions, explicació de cadascuna de
les solucions i reflexió moral. L’organització triarà
un treball guanyador d’acord amb l’originalitat del
plantejament, la fonamentació ètica i la coherència
argumentativa, entre altres criteris.
Destinataris: alumnat de 4t d’ESO dels centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.
Inscripció: novembre-desembre de 2018.
Dates i lloc de realització: febrer-març de 2019, a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat
de València.
Organització: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
de la Universitat de València i Societat de Filosofia de la
província d’Alacant.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Elena Cantarino, Ángel Martín i Estela Juanilla.
Contacte: olimpiada.filosofia@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

CONCURS “PROJECTE
EMPRESARIAL”
Elaboració d’un projecte empresarial en què s’exposarà una idea i un projecte de negoci. Els treballs es faran
en grup d’un màxim de 4 estudiants dirigits per un/a
professor/a.
Destinataris: estudiantat de cicle formatiu de grau superior
o de batxillerat.
Inscripció i presentació de projectes: març-abril de 2019
a la secretaria de la Facultat d’Economia, planta baixa.

Contacte: Fina Atienza (fina.atienza@uv.es, 963 828 486).
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv i www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria

CONCURS “PROJECTES NATURA”
Aquest concurs desenvolupa projectes de ciències
naturals per equips formats per estudiantat i professorat de diferents nivells educatius: universitat (Facultat
de Ciències Biològiques), secundària i primària (com
a receptors del projecte). Els projectes poden ser una
maqueta, un taller, un producte audiovisual, una experiència manipulativa, un itinerari didàctic, etc., a través del qual es dóna a conèixer un fenomen o concepte
de ciències naturals (biologia o geologia) que té com a
destinataris finals els alumnes de primària que hi participen. L’idioma emprat pot ser el valencià, el castellà
o l’anglès.
Destinataris: equips formats per professorat i estudiantat de secundària de ciències naturals junt al professorat
i alumnat de primària destinatari del projecte. Als seleccionats se´ls assignarà, per ordre d´inscripció, un estudiant i
un professor universitaris.
Inscripció: de l’1 al 15 d’octubre de 2018.
Resolució del concurs: en la Fira de Projectes Natura
s’exposaran els treballs presentats i es farà l’entrega dels
premis.
Dates de realització: al llarg del curs 2018-2019. L’exposició pública, en la Fira Projectes Natura dins d’Expociència
al mes de maig de 2019 on s’exposaran els treballs presentats i es farà l’entrega dels diplomes dels premiats.
Organització: Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València (Equip DoCiència).
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat
Educativa).
Coordinació: José Pertusa i Ma. José Lorente.

Lliurament de premis i exposició de projectes: maig de
2019, a la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

En la xarxa: http://www.uv.es/incorporaciouv i www.dociencia.cat

Organització: Comissió de Relacions amb Secundària de
la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

Es poden consultar els projectes del programa pilot 20162017 en https://projectes.dociencia.cat

Coordinació: Pedro Canales (pedro.canales@uv.es) i Mª
Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@uv.es).
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius),
Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria:
d’Estudiant a Empresari, i Càtedra Finances Internacionals
- Banc Santander.

Premis i concursos per a estudiants
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FIRAͳCONCURS EXPERIMENTA DE
DEMOSTRACIONS I EXPERIMENTS
DE FÍSICA I TECNOLOGIA

FIRAͳCONCURS EXPERIMENTA
TOP: EXPOSICIÓ DE PROJECTES
PREMIATS

Els participants realitzen un projecte experimental
científicotecnològic i l’exposen en una fira oberta
al públic al Museu de les Ciències, on l’expliquen
i posen esment en els principis físics treballats.
Aquesta activitat forma part del conjunt d’iniciatives
Experimenta, destinades a promoure la millora de
l’aprenentatge de la física amb especial atenció a
l’observació dels fenòmens naturals i l’experimentació.

Exposició oberta al públic dels projectes premiats
o amb menció en la Fira-Concurs Experimenta. Els
equips guanyadors expliquen els seus projectes als
visitants.

Destinataris: estudiantat d’ESO, de batxillerat i de cicle
formatiu (a excepció del cicle superior) en grups de quatre
persones màxim i amb la supervisió d’un/a professor/a.
Inscripció: presentació de propostes, fins al 3 de febrer
de 2019.
Dates i lloc de realització: la fira, oberta a tot tipus de
públic, se celebrarà el matí del 7 d’abril de 2019 al Museu
de les Ciències de València.
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat, Centre de Formació i Qualitat «Manuel Sanchis
Guarner», Unitat de Cultura Científica i de la Innovació,
Unitat d’Igualtat, IFIC-Excelencia Severo Ochoa, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Museu de
les Ciències Príncep Felipe, Real Sociedad Española de
Física i altres entitats externes.
Coordinació: Chantal Ferrer Roca.
Contacte: experimenta@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/experimenta i www.uv.es/fisica
»Activitats per a batxillerat i www.uv.es/incorporaciouv

Destinataris: estudiantat i professorat de tots els nivells
educatius i públic en general.
Inscripció: els premiats en la Fira-Concurs Experimenta
han de confirmar la participació; per al públic assistent no
cal inscripció.
Dates i lloc de realització: coincidirà amb la celebració
d’Expociència 2019 (pel maig), a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria (ETSE).
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.
Col·laboració: Expociència i totes les entitats que col·laboren en la Fira-Concurs Experimenta.
Coordinació: Chantal Ferrer Roca.
Contacte: experimenta@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/experimenta i www.uv.es/fisica
»Activitats per a batxillerat

TRAU LA LLENGUA. CONCURS DE
CÒMIC “FINS A L’INFINIT I MÉS
ENLLÀ”
El Comitè organitzador del concurs comunicarà el tema
concret del còmic el dia de realització del concurs.
Cada centre pot presentar un màxim de tres còmics.
El còmic ha de ser escrit en anglès, alemany, italià,
francès, portuguès, xinés o espanyol. El nombre de vinyetes és lliure i s’han de presentar en format A4 amb
una extensió màxima de 2 fulls. Cada centre participant
és responsable de portar els materials necessaris per
a l’elaboració del còmic. Els treballs es realitzen a la
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Destinataris: alumnat de 2n cicle de l’ESO i de batxillerat.
Inscripció: de l’1 de febrer al 15 de març de 2019.
Dates i lloc de realització: abril-maig de 2019 (els centres
rebran informació concreta tot punt es confirmen el nombre
d’equips participants), a la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València.
Resolució del premi: maig-juny de 2019.
Organització: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.
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Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).

nombre d’equips participants, a la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Contacte: traulallengua@uv.es

Resolució del premi: maig-juny de 2019.

En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

Organització: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

TRAU LA LLENGUA. CONCURS DE
MICROPOEMES “DIGUES EL QUE
SENTS EN POQUES PARAULES”

Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).

Redacció d’un poema de tema i rima lliure de 125 paraules (sense contar espais), com a màxim. El Comitè
organitzador del concurs comunicarà el tema concret
sobre el que ha de versar el micropoema el dia del
concurs. Cada centre pot presentar un màxim de tres
micropoemes. Les llengües del concurs són l’anglès,
l’alemany, l’italià, el francès, el portuguès, el xinés i
l’espanyol. La redacció es realitza a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Destinataris: alumnat de 2n cicle de l’ESO i de batxillerat.
Inscripció: de l’1 de febrer al 15 de març de 2019.
Dates i lloc de realització: abril-maig de 2019 (els centres
rebran informació concreta tot punt es confirmen el nombre
d’equips participants, a la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València.
Resolució del premi: maig-juny de 2019.
Organització: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Contacte: traulallengua@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

TRAU LA LLENGUA. CONCURS DE
MICRORELAT “TENS UN EͳMAIL”
Redacció d’un microrelat de 250 paraules (sense contar espais), com a màxim. El Comitè organitzador del
concurs comunicarà el tema concret del relat el dia
del concurs. Cada centre pot presentar un màxim de
tres microrelats. Les llengües del concurs són l’anglès,
l’alemany, l’italià, el francès, el portuguès, el xinés i
l’espanyol. La redacció dels relats es realitza a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Contacte: traulallengua@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

TRAU LA LLENGUA. CONCURS DE
RELAT DIGITAL “EͳLITERATURA:
CONTAͳHO D’UNA ALTRA MANERA”
Els estudiants (en equips d’un màxim de 4 persones)
elaboraran un relat digital de durada màxima de 3 minuts. Es pot fer servir qualsevol programa informàtic,
com ara Power Point, Keynote (Mac), Photo Story 3,
Windows Movie Maker, iMovie (Mac), etc. Per a millorar
la qualitat de l’àudio es recomana utilitzar el programa
Audacity i gravar la veu amb un micròfon. L’ús de la
veu és obligatori. El Comité Organitzador del concurs
comunicarà el tema concret del relat digital el dia del
concurs. Per qüestions tècniques i de logística, es recomana que cada equip porte els dispositius necessaris per a gravar el relat, tot i que es disposarà d’una sala
d’informàtica per a qüestions puntuals. Al final de cada
treball han de figurar els títols de crèdit (copyright de
les fonts utilitzades: música, imatges, etc). Cada centre pot presentar un màxim de tres relats digitals. Les
llengües del concurs són l’anglès, l’alemany, l’italià, el
francès, el portuguès, el xinés i l’espanyol.
Destinataris: alumnat de 2n cicle de l’ESO i de batxillerat.
Inscripció: de l’1 de febrer al 15 de març de 2019.
Dates i lloc de realització: abril-maig de 2019 (els centres
rebran informació concreta tot punt es confirmen el nombre
d’equips participants), a la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València.
Resolució del premi: maig-juny de 2019.
Organització: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).

Destinataris: alumnat de 2n cicle d’ESO i de batxillerat.

Contacte: traulallengua@uv.es

Inscripció: de l’1 de febrer al 15 de març de 2019.

En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

Dates i lloc de realització: abril-maig de 2019 (dels centres rebran informació concreta tot punt es confirmen el

Premis i concursos per a estudiants
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© Enric Marco
A les instal·lacions de l’Aula d’Astronomia, al Campus de Burjassot, s’organitzen activitats divulgatives de la ciència del cosmos.

Visites per a
estudiants

ESTUDIA A LA FACULTAT
D’ECONOMIA
Visites de la Facultat d’Economia als centres de secundària (batxillerat i cicle formatiu) i també dels centres
de secundària a la Facultat d’Economia, per donar a
conèixer les seues titulacions: graus, dobles graus,
titulacions internacionals i grups d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA).
Destinataris: centres i estudiantat de la província de València de batxillerat i de cicle formatiu.
Inscripció: fins al 30 d’abril de 2019 per a les visites de la
Facultat als centres de secundària i per a les visites dels
centres de secundària a la Facultat.
Dates de realització: des d’octubre de 2018 fins a abril
de 2019.
Organització: Comissió del Programa Estudia a la Facultat
d’Economia.
Coordinació: Cristina Crespo Soler.
Contacte: Eva Buleo (estudiaeneconomia@uv.es,
963 828 528).
En la xarxa: www.uv.es/estudiaeneconomia
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VISITES A L’AULA D’ASTRONOMIA
L’Aula d’Astronomia és un laboratori docent del Departament d’Astronomia i Astrofísica que organitza activitats
de divulgació de la ciència del cosmos. Les visites tenen
una durada de dues hores per a grups de 25 alumnes.
Destinataris: alumnat de qualsevol nivell educatiu.
Dates de realització: durant el curs acadèmic, als matins,
a la vesprada i a la nit.
Organització: Departament d’Astronomia i Astrofísica de la
Universitat de València.
Contacte: Enric Marco (enric.marco@uv.es, 963 543 069).
En la xarxa: www.uv.es/aulaastronomia

VISITES A L’AULA DEL CEL

VISITES A LES EXPOSICIONS DEL
PALAU DE CERVERÓ
Visites guiades a l’exposició permanent i a les exposicions temporals de l’Institut d’Història de la Medicina i
de la Ciència López Piñero. La primera mostra una part
de la col·lecció cientificomèdica de la Universitat de València i les exposicions temporals estan relacionades
amb la ciència en general i amb la medicina en particular a través de la història i la seua repercussió social.
Poden incloure tallers didàctics.
Destinataris: estudiantat de tots els nivells educatius i públic en general.
Dates i lloc de realització: al llarg del curs acadèmic, de
dilluns a divendres, al Palau de Cerveró, plaça de Cisneros,
4, de València.

Activitat destinada a divulgar els coneixements i les
tècniques de l’astronomia i a despertar-hi la curiositat i
l’interés dels visitants. Les visites es programen per a
grups de 30 alumnes.

Organització: Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València.

Destinataris: alumnat de qualsevol nivell i capacitats educatives, a partit de 4t de primària.

En la xarxa: www.uv.es/ihmc

Dates i lloc de realització: matins de dies lectius, de dimarts a dijous, a l’Observatori Astronòmic del Parc Científic
de Paterna.

VISITES DE L’AULA DEL CEL ALS
CENTRES EDUCATIUS

Organització: Observatori Astronòmic de la Universitat de
València.

Activitats sobre astronomia que l’Aula del Cel ofereix
per fer als centres educatius (muntatge de planetaris,
treball amb línies del temps, taller de coets i cràters,
treball amb models del sistema solar, etc.). Les activitats s’adapten a les necessitats i al nivell dels diferents
grups d’alumnat.

Coordinació: Xusa Moya (m.jesus.moya@uv.es).
Contacte: auladelcel@uv.es, 963 543 750.
En la xarxa: https://observatori.uv.es

VISITES AL CENTRE CULTURAL LA
NAU, EDIFICI HISTÒRIC
Visites guiades al Centre Cultural La Nau, edifici històric de la Universitat de València, destinades a divulgar
la seua història i el seu patrimoni cultural.

Coordinació i reserves: Pilar Pérez Pacheco.
Contacte: visites.guiades@uv.es, 963 864 922.

Destinataris: alumnat de qualsevol nivell i capacitats educatives, a partit de 4t de primària.
Dates i lloc de realització: durant el curs acadèmic als
centres educatius.
Organització: Observatori Astronòmic de la Universitat de
València.

Destinataris: estudiantat de tots els nivells educatius i públic en general.

Coordinació: Xusa Moya (m.jesus.moya@uv.es).

Dates i lloc de realització: al llarg del curs acadèmic, de
dilluns a divendres, al Centre Cultural La Nau, carrer de la
Universitat, 2, de València.

Observacions: les visites es programen per a un màxim
de 30 alumnes.

Organització: Vicerectorat de Cultura i Esport i Fundació
General de la Universitat de València.
Coordinació i reserves: Pilar Pérez Pacheco.
Contacte: visites.guiades@uv.es, 963 864 922.
En la xarxa: www.uv.es/cultura

Contacte: auladelcel@uv.es, 963 543 750.

En la xarxa: https://observatori.uv.es
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© Miguel Lorenzo
Les Visites a la Universitat de València faciliten un primer contacte amb els centres i serveis universitaris.

VISITES DEL PROGRAMA CONÈIXER
LA UNIVERSITAT

XARRADES SOBRE LES LLENGÜES EN
LA DOCÈNCIA A LA UNIVERSITAT

Visites als tres campus de la Universitat de València
perquè l’alumnat establisca un contacte directe amb la
institució i conega l’oferta acadèmica que hi pot estudiar. Hi ha diversos itineraris segons els centres i les
titulacions.

Estudiantat pertanyent al voluntariat lingüístic es desplaça als centres educatius de secundària per promoure l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres
a la Universitat de València i els serveis lingüístics que
la institució posa a l’abast de l’estudiantat.

Destinataris: estudiantat de 2n de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior.

Destinataris: estudiantat de 2n de batxillerat.

Inscripció: gener-febrer de 2019.

Organització: Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.

Dates i lloc de realització: 19, 20 i 21 de febrer de 2019,
als centres de la Universitat de València segons l’itinerari
triat.
Organització: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) i
tots els centres de la Universitat de València.
Contacte: sedi@uv.es, 963 864 535.
En la xarxa: www.uv.es/coneixer

Dates: febrer-maig de 2018.

Contacte: dinamitza@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/spl
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Altres
activitats per a
estudiants

CAMPUS CIENTÍFIC D’ESTIU
Aquesta iniciativa facilita un primer contacte amb les
tasques investigadores a través de la participació en
projectes científics dissenyats per professorat universitari en col·laboració amb professorat d’ensenyament secundari. L’estada al campus es complementa
amb activitats científicoculturals i d’oci. L’estudiantat
s’allotja en residències i col·legis majors universitaris.
Destinataris: estudiantat de 4t curs de l’ESO i de 1r de
batxillerat.
Places: 60 places per a 4t de l’ESO i 60 per a 1r de batxillerat.
Inscripció: entre abril i maig de 2019, segons la data de
publicació al BOE; la sol·licitud s’emplena per via telemàtica
en www.campuscientificos.es.
Dates i lloc de realització: hi ha quatre torns de 7 dies
cadascun, dos per a 4t d’ESO i dos per a 1r de batxillerat. El
campus es fa a instituts o departaments d’investigació adscrits als campus d’excel·lència internacional de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València.
Organització: Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) i Universitat de València – VLC/CAMPUS. València, International Campus of Excellence.
En la xarxa: www.campuscientificos.es i www.fecyt.es

EL COFRE DE LA MAR
Un projecte de divulgació científica formada per dotze
experiments per explicar el funcionament marí a partir
dels corrents, les ones, la llum o la pressió i relacionar
aquests amb la biodiversitat, la contaminació i el canvi
climàtic.
Destinataris: estudiants de primària.
Organització: Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
de la Universitat de València.
Contacte: cdciencia@uv.es
Observacions: el professorat que du a terme l’acció divulgativa als centres rep una sessió de formació.
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CINE FÒRUM: ENSENYAR I
APRENDRE EN SECUNDÀRIA AMB EL
CINE

DIÀLEG ENTRE L’ESCRIPTOR I ELS
LECTORS JOVES

Es fa una projecció d’una pel·lícula de ficció relacionada amb l’educació i posteriorment, un debat entre els
participants.

Durant tot el curs, l’alumnat de secundària llig i treballa
una obra d’un/a escriptor/a actual en català. A la primavera, l’escriptor/a els visita a la Universitat de València
i tenen ocasió de dialogar-hi.

Destinataris: estudiantat de secundària i de batxillerat.

Destinataris: estudiantat de batxillerat.

Inscripció: desembre de 2018.

Dades d’interès: per raons d’aforament, s’estableix un
numerus clausus. A la tardor té lloc una reunió inicial en
què es presenta l’obra i l’autor/a escollits i els centres tenen
ocasió d’inscriure’s en l’activitat.

Dates de realització: gener de 2019.
Organització: EspaiCinema de la Facultat de Magisteri de
la Universitat de València.
Col·laboració: Passarel·la oberta, grup d’innovació educativa del Màster en Educació Secundària.
Coordinació: Josep V. Garcia Raffi (josep.garcia-raffi@
uv.es) i Paula Jardón (paula.jardon@uv.es).
En la xarxa: www.uv.es/cinemag

Inscripció: tardor de 2018.
Dates de realització: primavera de 2019.
Organització: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Departament de Filologia Catalana, amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la
Generalitat Valenciana, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i la Facultat de Filologia, Traducció
i Comunicació de la Universitat de València.
Coordinació: Carme Gregori.
Contacte: carme.gregori-soldevila@uv.es
En la xarxa: http://dialegescriptor.blogspot.com

Participants en un dels projectes del Campus científic d’Estiu de la Universitat de València.
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DISSABTE D’INFORMACIÓ

EXPOCIÈNCIA

Obertura de l’oficina del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) del Campus de Blasco Ibáñez, un dissabte
pel matí, per a informar sobre l’accés, l’ingrés i l’oferta
de graus de la Universitat de València. És una de les
accions del programa Conèixer la Universitat.

Jornada lúdica de portes obertes al Parc Científic de la
Universitat de València per donar a conèixer les activitats científiques i tecnològiques que es desenvolupen
als seus laboratoris.

Destinataris: estudiantat preuniversitari i les seues
famílies, majors de 25, 40 i 45 anys, i altres persones
interessades a accedir a la Universitat.
Dates i lloc de realització: pel juny, al voltant de les dates
de preinscripció als graus. No cal inscripció. Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), Aulari III, Av. Menéndez Pelayo, s/n, de València.
Organització: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) de
la Universitat de València.
En la xarxa: www.uv.es/coneixer

ESTIMULANT LES VOCACIONS
CIENTÍFIQUES
Al llarg del curs acadèmic, i al voltant de diversos temes d’actualitat sobre ciència i tecnologia, s’organitzen una sèrie de conferències per difondre els nous
avanços científicotecnològics i per estimular el pensament crític. Des dels centres també es pot suggerir un
tema i la Unitat busca el/la professional per tractar-lo.
Destinataris: estudiantat de secundària i de batxillerat.
Dates i lloc de realització: al llarg del curs acadèmic en els
centres sol·licitants.
Organització: Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
de la Universitat de València.
Contacte: cdciencia@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/cdciencia

Destinataris: estudiantat preuniversitari i les seues famílies, professorat de centres, comunitat universitària i públic
en general.
Dates i lloc de realització: pel maig; no cal inscriure’s;
Parc Científic, C. Catedràtic Agustín Escardino, 9, Paterna.
Organització: Parc Científic de la Universitat de València.
Contacte: expociencia@uv.es, 963 544 758.
En la xarxa: www.expociencia.org i https://www.facebook.
com/expociencia.pcuv

EXPOSICIONS DEL JARDÍ BOTÀNIC
ALS CENTRES ESCOLARS
S’ofereixen exposicions itinerants per als centres escolars en format A3 o A4, de cartró ploma, i de trasllat
i muntatge fàcils. Les temàtiques de les exposicions
són: l’energia, les plantes cultivades i el bosc. Cal demanar l’exposició triada al Gabinet Didàctic del Jardí
per telèfon o per mail; es deixa un mes sencer i és el
centre qui la recull i la torna.
Destinataris: estudiantat de tots els nivells educatius.
Dates de realització: durant tot el curs.
Organització: Gabinet Didàctic del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Contacte: gab.didactica@uv.es, botaniceducacio@gmail.
com, 963 156 818, 661 427 512.
En la xarxa: www.jardibotanic.org i www.botaniceducacio.com
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EXPOSICIÓ: UNA VISITA AL
GENOMA
El recorregut dels trenta panells que componen l’exposició permet familiaritzar-se amb alguns dels conceptes bàsics de genètica. En cadascun d’ells, la descripció d’un gen ens porta a explicar un concepte i alguna
aplicació del mateix en la vida quotidiana.
Destinataris: estudiants de batxillerat
Dates i lloc de realització: es pot sol·licitar l’exposició per
als centres educatius al llarg del curs 2018-19.
Organització: GEMEG, grup per a l’elaboració de materials educatius de genètica.
Coordinació: Lluís Pascual (luis.pascual@uv.es).
Col·laboració: Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València

FOMENT DE LA CULTURA
ECONÒMICA I FINANCERA
Activitat dirigida a divulgar i fomentar l’educació financera en el Dia Mundial de l’Estalvi. Es convida a
professionals a dialogar sobre temes relacionats amb
l’economia i l’estalvi.
Destinataris: estudiantat de l’ESO, de batxillerat i de cicle
formatiu i professorat d’Economia i Economia de l’Empresa
d’ESO, de batxillerat i de cicle formatiu.
Dates i lloc de realització: última setmana d’octubre de
2018, a la Facultat d’Economia.

LA NAU DELS XIQUETS I LES
XIQUETES

Aquesta activitat, que també està adreçada al professorat,
la trobareu desenvolupada a l’apartat «Cursos, jornades i
trobades per al professorat i els orientadors».

Escola d’estiu de la Universitat de València. Espai lúdic
i formatiu durant el mes de juliol amb una programació
que inclou formació en anglès, activitats esportives,
excursions, visites a diferents espais de la universitat,
jocs i activitats de grup, etc.

LA NAU JOVE
Escola d’estiu de la Universitat de València. Espai lúdic
i formatiu durant el mes de juliol amb una programació
que inclou formació en anglès, activitats esportives,
excursions, visites a diferents espais de la universitat,
jocs i activitats de grup, etc.

Destinataris: infants entre 5 i 12 anys.
Inscripció: pel maig.
Dates i horari de realització: de l’1 al 31 de juliol, des de
les 8:00 fins a les 15:00.

Destinataris: joves de 14, 15 i 16 anys.

Organització: Fundació General de la Universitat de València.

Inscripció: pel maig.

Contacte: nauxiquets@uv.es

Dates i horari de realització: de l’1 al 31 de juliol, des de
les 8:00 fins a les 15:00.

En la xarxa: www.uv.es/nauxiquets

Organització: Fundació General de la Universitat de València.
Contacte: naujove@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/naujove
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Visitants d’Expociència al Parc Científic de la Universitat de València.
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NIT EUROPEA DE LA INVESTIGACIÓ
La Nit Europea de la Investigació es realitza en més de
tres-centes ciutats de trenta països diferents. Es tracta
d’una iniciativa de divulgació científica adreçada al públic en general, però que compta amb activitats específiques per a estudiants de nivells educatius no universitaris. Té el suport de les cinc universitats públiques
valencianes, centres d’investigació com ara el CSIC i
diverses administracions públiques i fundacions. La
Universitat de València participa amb la realització de
tallers, espectacles, visites guiades i altres activitats.
Destinataris: estudiantat de nivells no universitaris i públic
en general.
Data: 27 de setembre.
Organització: diverses institucions públiques i fundacions.
En la xarxa: www.uv.es

PROGRAMA ESTALMAT
ΈESTIMULACIÓ DEL TALENT
MATEMÀTICΉ
Campament d’un cap de setmana amb l’objectiu de detectar i estimular el talent matemàtic. Després, durant dos
anys, l’estudiantat seleccionat participa en 20 sessions de
treball (en dissabte) que tenen lloc en les següents universitats: Universitat d’Alacant (UA), Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) i Universitat de València (UV).
Destinataris: alumnat de 12 i 13 anys.
Inscripció: tot el mes de maig. La prova de selecció tindrà
lloc un dels primers dissabtes de juny.
Dates i lloc de realització: el campament de cap de setmana és a finals de setembre a Requena; de les 20 sessions de treball dels dissabtes, 14 són en la UV, 2 en la UJI,
i 4 en la UA.
Coordinació: Real Academia de Ciencias (Madrid) i Universitat de València (Rafael Crespo).
Col·laboració: Universitat Jaume I de Castelló i Universitat
d’Alacant.
En la xarxa: estalmatcv.blogs.uv.es

Altres activitats per a estudiants
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A La Nau Jove es realitzen diverses activitats de multiaventura.

RUTES MATEMÀTIQUES
És una proposta de divulgació i aprenentatge amb l’objectiu de veure i apreciar les matemàtiques de l’entorn.
Destinataris: estudiants de l’ESO i batxillerat.
Dates i lloc de realització: al llarg del curs acadèmic en
diversos punts de la ciutat de València.
Organització: Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
de la Universitat de València.
Col·laboració: Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwârizmî.
Contacte: cdciencia@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/cdciencia

SENYOR DARWIN, QUINA GRAN
IDEA!
S’ofereix una exposició itinerant de fàcil muntatge i diverses conferències per donar a conèixer la figura de
Charles Darwin i la teoria de l’evolució. Tant l’exposició
com les conferències es fan als centres. És el centre
qui ho ha de sol·licitar per mail a l’adreça electrònica
de contacte i acordar les dates.
Destinataris: estudiantat i professorat de secundària.
Dates i lloc de realització: al llarg del curs acadèmic als
centres d’ensenyament.
Organització: Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
de la Universitat de València.
Contacte: cdciencia@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/cdciencia

31

© Miguel Lorenzo

TALLERS DIDÀCTICS

TROBADA AMB ESCRIPTORS

Es proposen diversos tallers didàctics adreçats principalment als estudiants de secundària. Els tallers van
precedits d’una breu introducció teòrica però el seu
caràcter és fonamentalment pràctic. S’ofereixen els
següents: taller d’identificació de minerals, taller de
micropaleontologia, taller d’astronomia, taller de matemàtiques i taller de llum, química i acció.

Trobades literàries, amb especial atenció a les obres
juvenils, amb la intenció d’acostar l’alumnat a la vessant creativa del fet literari i permetre el diàleg crític al
voltant de l’obra amb el/la seu/a autor/a.

Destinataris: centres d’ensenyament secundari i públic en
general.
Dates i lloc de realització: al llarg del curs acadèmic en
les instal·lacions de la UV.
Organització: Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
de la Universitat de València.
Contacte: cdciencia@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/cdciencia

Destinataris: alumnat de secundària i de batxillerat.
Inscripció: a demanda del centre.
Dates de realització: a demanda del centre i segons la
disponibilitat del/de la escriptor/a.
Organització: Aula de Lectura i Escriptura i Facultat de
Magisteri de la Universitat de València.
Col·laboració: Departament de Didàctica de la Llengua i
la Literatura.
Coordinació: Josep Ballester (josep.ballester@uv.es) i Noelia Ibarra (noelia.ibarra@uv.es).

Altres activitats per a estudiants

32

Cursos,
jornades i
trobades per
al professorat
i els
orientadors

ARMARI DE PRÀCTIQUES: MALETES
AMB EXPERIMENTS ITINERANTS
L’Armari de pràctiques és una col·lecció de maletes de
pràctiques de física que pot ser utilitzada pel professorat de secundària i de batxillerat com a material de
suport a la docència. Les maletes, fàcils de transportar
i d’utilitzar, contenen el material i la informació necessaris per fer els experiments. Funcionen mitjançant un
sistema de préstec a temps limitat.
Destinataris: professorat de secundària que haja fet el
curs de preparació i el seu estudiantat.
Dates de realització: tot el curs.
Inscripció: tot el curs.
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.
Col·laboració: Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa.
Coordinació: Miguel Andrés Bou.
Contacte: experimenta@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/experimenta

CICLE DE CONFERÈNCIES DE LA
FACULTAT DE FÍSICA
Aquest cicle aplega un seguit de conferències de temes d’interés, relacionats amb la investigació bàsica i
aplicada i les eixides professionals de la física, les tecnologies físiques i l’òptica i optometria.
Destinataris: estudiantat i professorat de secundària i dels
graus i màsters de la Facultat de Física.
Dates i lloc de realització: octubre 2018 - maig 2019, un
o dos dijous al mes, al saló de graus Lise Meitner de la
Facultat de Física i, excepcionalment, al saló d’actes de la
Biblioteca de Ciències Eduard Boscà, ambdós al Campus
de Burjassot.
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.
Col·laboració: Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa.
Coordinació: Raquel Niclós i Julio Pellicer.
En la xarxa: www.uv.es/fisica »Cicle de conferències

33

CICLE DE CONFERÈNCIES DE LA
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES
DE L’EDUCACIÓ:

CURS DE PREPARACIÓ PER A L‘AULA
DE FÍSICA EXPERIMENTA I LES
MALETES DE FÍSICA

“Els joves estudiants davant els grans filòsofs”

Aquest curs prepara el professorat per a fer pràctiques
amb el seu alumnat a l’Aula Experimenta de la Facultat
de Física o per a utilitzar les maletes de pràctiques de
física en el seu centre. Forma part del conjunt d’iniciatives d’Experimenta destinades a millorar l’aprenentatge
de la física (observació de fenòmens naturals, experimentació, etc.).
Destinataris: professorat de secundària.

Conjunt de conferències impartides pel professorat de
secundària especialista en els diversos autors (Plató,
Aristòtil, Tomàs d’Aquino, Descartes, Kant, Nietzsche,
Ortega i Gasset, Simone de Beauvoir) per a reforçar els
coneixements dels alumnes de 2n de Batxillerat.
Destinataris: alumnat i professorat de 2n de batxillerat.
Data i lloc de realització: al llarg del curs acadèmic, a l’Aula
Magna de la facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
(una sessió al mes coincidint amb la programació dels
autors en secundària).
Organització: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
de la Universitat de València.

Inscripció i realització: del 15 d’octubre al 7 de novembre
de 2018.
Dades i lloc de realització: cada dijous del 15/11/18 al
21/02/19, a la Facultat de Física de la Universitat de València.
Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.

Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).

Col·laboració: Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa de la Universitat de València.

Coordinació: Juan de Dios Bares (Juan.D.Bares@uv.es).

Coordinació: Chantal Ferrer i Juan Carlos Barreiro.
Contacte: experimenta@uv.es

CONFERÈNCIA DE LA FACULTAT DE
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN HONOR
A CHARLES DARWIN
Conferència impartida per professorat de reconegut
prestigi de l’àmbit de la biologia evolutiva tant de la
Universitat de València com d’altres centres o institucions.
Destinataris: estudiantat i professorat de secundària i estudiantat i professorat dels graus de la Facultat de Ciències
Biològiques o d’altres graus de ciències.
Dates i lloc de realització: 13 de febrer de 2019 a la Sala
Darwin del Campus de Burjassot.
Organització: Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València.
Col·laboració: Societat Catalana de Biologia i Delegació
per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: M. Carmen Bañó i José Fco. Pertusa.
Contacte: pertusa@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/biologia

En la xarxa: www.uv.es/experimenta i www.uv.es/cfq »Formació »Oferta formativa

CURSͳTALLER DE FORMACIÓ PER
A PROFESSORAT D’ECONOMIA DE
BATXILLERAT
L’objectiu d’aquest curs-taller és oferir al professorat
d’Economia i Economia de l’empresa instruments docents útils per a millorar la docència.
Destinataris: professorat d’Economia i Economia de l’Empresa d’ESO i de batxillerat.
Inscripció: desembre de 2018 - gener de 2019 en https://
www.uv.es/sfpie
Dates de realització: febrer-març de 2019.
Organització: Comissió de Cooperació amb Secundària
de la Facultat d’Economia de la Universitat de València.
Col·laboració: Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa de la Universitat de València.
Coordinació: Ma. Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@uv.es) i Cristina Crespo Soler (cristina.crespo@uv.es).
Contacte: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (961 625 030).
En la xarxa: www.uv.es/cfq i www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria
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CURSOS DE LA UNIVERSITAT
D’ESTIU DE GANDIA

FOMENT DE LA CULTURA
ECONÒMICA I FINANCERA

La programació anual de la Universitat d’Estiu de Gandia ofereix cursos sobre temes d’actualitat. S’inclou un
programa d’activitats culturals obertes a la ciutadania.

Activitat dirigida a divulgar i fomentar l’educació financera en el Dia Mundial de l’Estalvi. Es convida a
professionals a dialogar sobre temes relacionats amb
l’economia i l’estalvi.

Destinataris: professorat de tots els nivells educatius i públic en general.
Inscripció: a partir del mes de maig.
Dates i lloc de realització: durant el mes de juliol, a Gandia.
Organització: Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València.
Col·laboració: Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa.
Contacte: cig@uv.es, 962 044 820, 963 864 097.
En la xarxa: www.fundaciouv.es/cig

DOCIÈNCIA: ESCOLA DE
PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

Destinataris: estudiantat de l’ESO, de batxillerat i de cicle
formatiu i professorat d’Economia i Economia de l’Empresa
d’ESO, de batxillerat i de cicle formatiu.
Dates i lloc de realització: última setmana d’octubre de
2018, a la Facultat d’Economia.
Coordinació: Mª Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@
uv.es) i Cristina Crespo Soler (cristina.crespo@uv.es).
Col·laboració: Càtedra de Finances Internacionals-Banc
Santander.
Contacte: Cristina Crespo Soler (cristina.crespo@uv.es) i
Eva Buleo (963 828 528).
En la xarxa: www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria i
www.uv.es/sfpie

L’objectiu d’aquesta activitat és l’actualització i pràctica continuada de coneixements científics. DoCiència
ofereix activitats i jornades formatives que difonen les
últimes tècniques usades en la investigació i ofereixen
actualització en temes com ara la neurociència, el càncer, la virologia o la reproducció assistida. En funció de
la demanda i dels avanços científics es pot modificar
i/o ampliar-ne l’oferta.

Jornada que aplega els responsables de l’ensenyament
de la biologia per compartir experiències docents.

Destinataris: professorat de secundària dels departaments de ciències.

Dates i lloc de realització: abril de 2019, a l’Auditori Joan
Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València.

Inscripció: gener de 2019.

Organització: Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València.

Dates i lloc de realització: Escola de primavera ACTUALITZA’T (març-maig de 2019, cinc sessions) i Escola de
tardor ACTIVA’T (octubre-desembre de 2019, cinc sessions), a les aules i laboratoris de la Facultat de Ciències
Biològiques al Campus de Burjassot. La durada total de les
dues escoles és de 30 hores.
Organització: Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de Valencia.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Inmaculada Quilis.
Contacte: informacio@dociencia.cat
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv, www.dociencia.cat
i www.facebook.com/dociencia.cat

JORNADA DE BIOLOGIA A
L’ENSENYAMENT
Destinataris: professorat de biologia de secundària i de
batxillerat.
Inscripció: entre febrer-març de 2019.

Col·laboració: Societat Catalana de Biologia i Delegació
per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Ferran Palero i Lluís Pascual.
Contacte: luis.pascual@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv
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JORNADA DE CONVIVÈNCIA I
MEDIACIÓ ESCOLAR

JORNADA DE PREVENCIÓ DEL
DOLOR D’ESQUENA EN L’AULA

Jornada per a compartir experiències i coneixements
sobre la convivència i la mediació en l’àmbit escolar;
inclou conferències i tallers.

Sessió teoricopràctica de 5 hores de durada, adreçada
al professorat, on es mostren els diferents mecanismes
de lesió de l’esquena derivats de la seua professió i
s’ensenyen estratègies per prevenir i millorar aquestes
lesions.

Destinataris: professorat de secundària, orientadors,
equips directius i altres professionals de la comunitat educativa.
Inscripció: gener de 2019.
Dates i lloc de realització: març-abril de 2019 a la Facultat
de Filosofia i Ciències de l’Educació.

Destinataris: professorat de secundària i batxillerat (amb
un màxim de 15 assistents).
Inscripció: de l’1 al 15 d’octubre de 2018.

Organització: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
de la Universitat de València.

Dates i lloc de realització: dissabte 10 de novembre de
2018 a la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València.

Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).

Organització: Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de
València.

Coordinació: Laura García Raga (laura.garcia@uv.es).

Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).

En la xarxa: www.uv.es/filoeduc i www.uv.es/incorporaciouv

JORNADA D’INFORMACIÓ ALS
ORIENTADORS
Jornada anual d’actualització i presentació de les novetats sobre els estudis i l’accés a la Universitat. Inclou una conferència a càrrec d’un/a professional del
món educatiu. És una activitat del programa Conèixer
la Universitat.
Destinataris: equips d’orientació, tutors i equips directius
dels centres d’ensenyament secundari.
Inscripció: de desembre a gener.
Dates i lloc de realització: darrera setmana de gener, en
espais de la Universitat de València.

Coordinació: Mercè Balasch i Núria Sempere.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

JORNADA DE PREVENCIÓ DE
LES LESIONS I MOLÈSTIES MÉS
COMUNES DEL MEMBRE SUPERIOR
Sessió teoricopràctica de sis hores de durada amb l’objectiu de donar a conèixer els diferents mecanismes de
lesió de muscle, colze i canell i aprenga diferents estratègies per prevenir i millorar aquestes lesions.
Destinataris: professorat de secundària i batxillerat (amb
un màxim de 20 assistents).
Inscripció: desembre de 2018.

Organització: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) de
la Universitat de València.

Dates i lloc de realització: gener-febrer de 2019, a la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València.

En la xarxa: www.uv.es/coneixer

Organització: Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de
València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: Lirios Dueñas i Mercè Balasch.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

Cursos, jornades i trobades per al professorat i els orientadors
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JORNADA DE QUÍMICA PER AL
PROFESSORAT

ACCIONS FORMATIVES PER AL
PROFESSORAT NO UNIVERSITARI

Conferències i debats per a l’actualització científica per
al professorat de química.

Des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa s’organitzen diverses accions formatives que
abracen diferents àmbits temàtics d’interès per al professorat no universitari: metodologies docents, avaluació, ús de les TICS, atenció a la diversitat, entre altres.

Destinataris: professorat de secundària i de batxillerat.
Inscripció: de l’1 de febrer al 22 de març de 2019.
Dates i lloc de realització: 13 d’abril de 2019 a l’Auditori
Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València.
Organització: Facultat de Química de la Universitat de València i Universitat Politècnica de València.
Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius).
Coordinació: José María Moratal i Juan José Borràs (Universitat de València) i Isidora Sanz Berzosa (Universitat
Politècnica de València).

Destinataris: professorat no universitari.
Inscripció: entre desembre de 2018 i gener de 2019.
Dates de realització: de gener a juny de 2019.
Organització: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa de la Universitat de València).
Contacte: 961 625 030.
En la xarxa: www.uv.es/cfq

Contacte: juan.j.borras@uv.es
En la xarxa: www.uv.es/quimica i www.uv.es/incorporaciouv

TROBADA AMB L’ENSENYAMENT
SECUNDARI

MATINAL DE L’EVOLUCIÓ, JORNADA
D’ACTUALITZACIÓ CIENTÍFICA

La jornada es desenvolupa al voltant de problemàtiques
rellevants de l’educació secundària amb implicacions
socials (abandonament educatiu, gènere, ...). Consta
d’una ponència d’un/a expert/a sobre el tema, així com
també un parell de taules rodones de professionals de
l’educació que desenvolupen bones pràctiques.

Conferències i debats per a donar a conèixer els últims
avanços i coneixements en l’àmbit de la biologia evolutiva.
Destinataris: professorat de secundària i de batxillerat.
Inscripció: abril-maig de 2019.
Dates de realització: maig de 2019.
Organització: Facultat de Ciències Biològiques, Delegació
per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius), Societat Catalana de Biologia,
Unitat de Cultura Científica - Càtedra de Divulgació de la
Ciència, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Institut d’Estudis Catalans i Acció Cultural del País
Valencià.
Coordinació: Juli Peretó.
En la xarxa: www.uv.es/incorporaciouv

Destinataris: Professorat d’ensenyament secundari.
Data i Lloc de realització: març-abril de 2019, de 9 a 14
hores, i de 16 a 18 hores, a la Facultat de Ciències Socials
de la Universitat de València.
Organització: Departament de Sociologia i Antropologia
Social i el CEFIRE d’Educació Inclusiva.
Coordinació: José Beltrán, Sandra Obiol, Daniel Gabaldón
i Ignacio Martínez.
Col·laboració: Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i la Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius)
Contacte: departament.sociologia@uv.es, 963 828 454.
En la xarxa: www.uv.es/socials i www.uv.es/incorporaciouv
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© Miguel Lorenzo
La Jornada d’informació que se celebra cada any a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia aplega vora quatre-cents
professionals del món de l’orientació i de l’ensenyament.

Cursos, jornades i trobades per al professorat i els orientadors

Recursos
dinformació
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ASSESSORAMENT PRESENCIAL,
TELEFÒNIC I PER CORREU
ELECTRÒNIC
A les tres oficines del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) s’atenen consultes sobre l’accés i els estudis
que ofereix la Universitat de València.
L’horari és de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres. Durant
el mes de juny, el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi)
del campus de Blasco Ibáñez obre un dissabte al voltant de
les dates de preinscripció a la Universitat.
Oficines del Sedi
Campus de Blasco Ibáñez
Aulari III, 1r pis
Av. Menéndez Pelayo, s/n
46010 València
Tel. 963 864 040
Campus de Burjassot-Paterna
Edifici de la Biblioteca, baix
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
Tel. 963 544 060
Campus dels Tarongers
Aulari Nord, baix
Av. dels Tarongers, s/n
46022 València
Tel. 963 828 503
sedi@uv.es
www.uv.es/sedi

COLͽLECCIÓ “ELS MATERIALS DE
FUTURA”
Material de suport per a l’assessorament i orientació
dels futurs universitaris i universitàries.
Edició: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).
Últims números publicats:
Llegir per triar. Guia per a aprofundir en el coneixement dels
graus
Amb peu ferm. Consells per a una bona entrada a la Universitat
refutura@uv.es
www.uv.es/coneixer
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GUIA D’ACCÉS I DE GRAUS DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Aquesta guia aplega tots els plans d’estudi dels graus,
incloses les dobles titulacions, que s’imparteixen a la
Universitat de València i informa sobre el procediment
d’accés als estudis de grau.
Edició: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).
www.uv.es/coneixer

GUÍES DE MÁSTERES DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Aquestes guies contenen una fitxa amb el pla d’estudis
de cadascun dels màsters oficials de la Universitat de
València.
Edició: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).
www.uv.es/masters
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GRIPAU. RECURSOS PER A FUTURS
UNIVERSITARIS
Gruipau.eu és un lloc web elaborat conjuntament per les
universitats públiques valencianes on es poden trobar
enllaços i recursos útils per als estudiants que pensen
anar a la universitat (docència en valencià, recomanacions per a millorar la redacció de textos, recursos d’autoaprenentatge de llengües, programari, apps, etc.).
www.gripau.eu

REVISTA MÈTODE
És una revista de divulgació de la ciència que difon la
investigació de la Universitat de València. De periodicitat trimestral, fomenta el debat i la reflexió crítica sobre
qüestions d’actualitat científica.
Edició: Vicerectorat d’Investigació i Política Científica.
www.metode.cat

MEDIAUNI
REVISTA FUTURA
És una publicació destinada, fonamentalment, al professorat i als professionals de l’orientació interessats a
mantenir-se actualitzats sobre temes de formació superior. Disponible en paper i en edició electrònica. També
té pàgina al Facebook.
Edició: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).
www.uv.es/revistafutura

És la plataforma multicanal de la Universitat de València
que gestiona el Taller d’Àudiovisuals.
mediauni.uv.es

WEB FÒRUM D’OCUPACIÓ
El Fòrum d’Ocupació de la Universitat de València és
un esdeveniment que es celebra anualment en el qual
es facilita el contacte presencial entre empreses i institucions d’una banda i estudiants i titulats universitaris
d’una altra.
https://www.uv.es/opal/ca/forum-ocupacio.html

WEB DE LA UNIVERSITAT
El portal de la Universitat és el punt comú d’accés a tota
la informació de la institució d’una manera fàcil, útil i
amb la garantia de tenir a l’abast les darreres novetats.
www.uv.es

