Vicerectorat de Polítiques de
Formació i Qualitat Educativa

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2015 del Vicerector de Polítiques de Formació i
Qualitat Educativa de la Universitat de València, per la qual es resol les
ajudes a grups d’estudiants innovadors de la Universitat de València per al
curs acadèmic 2014-2015 (programa ESTIC), convocades per Resolució del
Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, de 8 d’octubre de
2014.
Examinats els expedients presentats a la convocatòria d’ajudes a grups d’estudiants
innovadors de la Universitat de València per al curs acadèmic 2014/2015 dins del
programa ESTIC.
Vista la proposta de valoració formulada per la Comissió Avaluadora de les sol·licituds,
nomenada a aquest efecte, es resol:
1r.- Reconèixer com a Grup ESTIC d’excel·lència els grups relacionats a l’Annex I. Aquestos
grups seran dotats amb una ajuda, que pot ser de dos tipus: a) per als tres grups amb major
puntuació, l’ajuda consistirà en una tablet per a cadascú dels membres; b) per als cinc grups
següents, per ordre de puntuació, l’ajuda consistirà en una targeta regal de la Tenda UV,
amb un valor de 50€, per persona. Tant les tabletes com les ajudes seran entregades
personalment, i prèvia identificació, als membres dels grups premiats, en el SFPIE (carrer
Serpis, 29) fins el 31 d’octubre de 2015. Després d’aquesta data, les tabletes i targetes que
no hagen sigut arreplegades quedaran a disposició del SFPIE i no podran ser reclamades.
2n.- Reconèixer com a Grup ESTIC el grup relacionat a l’Annex II.
3r.- Excloure com a Grup ESTIC els grups relacionats a l’Annex III, pel motiu indicat en aquest
annex.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l’endemà a la seua notificació, davant
del mateix òrgan que ha dictat la Resolució, o bé directament un recurs contenciós
administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat
Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació.
València, a 8 d’agost de 2015.
Per Delegació del Rector (DOGV 17/07/2015)

Ramón LÓPEZ MARTÍN
Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa
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ANNEX I: Projectes reconeguts com a Grup ESTIC d’excel·lència
Codi

Nom del projecte

Coordinador/-a

Puntuació

Ajuda

ESTIC1415
_09

Educación asistida por ordenador:
aplicación de las nuevas
tecnologías en el proceso de
aprendizaje de la anestesia dental
y la Cirugía Bucal

Berta Lavarias Ribes

7,81

Tablet

ESTIC1415
_11

Continuación del proyecto
"Expresión Gráfica para todos"

Francisco de la
Cuesta Ferrer

7,02

Tablet

ESTIC1415
_10

Continuación proyecto Breaking
Law

Jose Guillermo Gil
García

6,9

Tablet

ESTIC1415
_01

How I meet your genes

Diana Grajales
Abellán

6,79

Targeta
regal 50€

ESTIC1415
_02

(A)probando la evolución

Beatriz Beamud
Aranguren

6,38

Targeta
regal 50€

ESTIC1415
_04

El legado de la educación

Sandy Frau Pinto

6,18

Targeta
regal 50€

ESTIC1415
_05

Estic en familia!!

Emma M. Albert
Monrós

6,17

Targeta
regal 50€

ESTIC1415
_03

Aprenentatge i ensenyament de
l'educació física

Joan Úbeda Colomer

6,02

Targeta
regal 50€
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ANNEX II: Projectes reconeguts com a Grup ESTIC
Codi

Nom del projecte

Coordinador/-a

ESTIC1415_06

Intel·ligència Artificial en Cirurgia Bucal

Carolina Rojo Sanchis

Puntuació
5,45

ANNEX III: Projectes exclosos com a Grup ESTIC

Codi

Nom del projecte

Coordinador/-a

Motiu
exclusió

ESTIC1415_07

RUNFIT

Enrique Badimón Gallego

1

ESTIC1415_08

Manual de valencià i d'espanyol per a
estudiants erasmus d'odontologia

Maria Pastor Vallés

2

Motiu 1: No han presentat la memòria final.
Motiu 2: No ha assolit la puntuació mínima.
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