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CONVOCATÒRIA DE CONCURS 
 
 

 El gabinet didàctic de l’Aula del Cel organitza un concurs amb 
tres modalitats: vídeo, construcció i microrrelats en twitter, dirigits 
als alumnes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana per 
al curs 2011/2012 
 
 
 1- Modalitat vídeo: Dirigida als alumnes d’ESO i Batxillerat i 
es tracta de la realització d’un  vídeo de tema astronòmic o 
astronàutic. El vídeo pot ser tan de contingut  tècnic com teatralitzat 
amb personatges o cossos celestes interpretant diàlegs o situacions 
sempre de caràcter astronòmic o astronàutic. El vídeo tindrà una 
duració de entre 5 i 10 minuts. En aquest concurs s’admetran grups 
de fins a cinc alumnes participants. 
Pot estar gravat en qualsevol format: mòbil, webcam, càmera vídeo, 
càmera fotos... 
El vídeo ha d’ arribar per correu ordinari en un cd amb les dades 
dels autors. 
Els vídeos es penjaran dins d’un canal Vimeo de l 'Observatori, amb 
llicència Creative Commons (tothom podrà fer ús d' ells sense motiu 
econòmic), es posarà un enllaç a Vimeo des de la web de 
l’observatori. El gabinet podrà fer ús d'ells com material divulgatiu. 
 
  2. Modalitat construcció: Dirigida als alumnes del segon i 
tercer cicle de Primària i primer cicle d’ESO amb dos subapartats: 
 
2.1.Construcció de maquetes dels planetes i altres cossos del 
Sistema Solar, models Sol-Terra  o Terra-Lluna a escala, així  com 
instruments astronòmics que al llarg de la història s’han utilitzat.  
 
2.2.Construcció de coets d’aigua, coets d’aire a pressió,... 
 
 Els treballs d’aquesta segona modalitat podran ser realitzats 
per grups de fins a tres persones.  
 



 
En els dos casos caldrà posar en lloc visible els noms dels alumnes 
així com el centre. 
 
 
3. Modalitat Microrrelat  per Twitter: 
Podran participar en esta modalitat els alumnes a partir de 14 anys. 
Enviaran un microrrelat en forma de tweet al compte de Twitter: 
Aula del Cel. 

El microrrelat ha d’ anar amb el hashtag: #concurs. 

Han de ser individuals i s’acceptarà un tweet per usuari si és un 

compte personal o un tweet per microrrelat si s’envien tots des de 

el mateix compte (del centre o professor). 

Les dades de l’autor s’enviaran en un missatge privat al Twitter. 
 
 
4.- Els professors interessats ompliran la inscripció adjunta amb 
les dades que es demanen abans del 30 de març de 2012. 
 
5.- Els professors seleccionaran els vídeos, maquetes i dibuixos, 
instruments i coets més originals i que millor funcionen fent-los 
arribar a l’Observatori comunicant el nom dels alumnes al gabinet 
de l’Aula del Cel com a data límit el 4 de maig de 2012.  
Per a resoldre qualsevol dubte o demanar informació de distints 
materials, hem obert un compte de correu: 
concursauladelcel@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.-  El gabinet exposarà públicament les maquetes i coets en el lloc 
adient fent les fotografies oportunes per a penjar-los de la pàgina 
web i disposarà d’altres mètodes de difusió. Per tant,  els professors 
faran les autoritzacions oportunes als pares si els vídeos contenen 
imatges dels seus fills o filles. 

Observatori Astronòmic. Universitat de València. 

Edifici Instituts d'Investigació. Parc Científic. 

C/ Catedrático José Beltran n°2  

Campus Burjassot-Paterna 

46980 Paterna València (Espanya)  

(Edifici de color roig darrere de canal 9)  
Tlf: 963543483 - 963543750 

 Fax: 963543744 
e-mail: auladelcel@uv.es 

 



 
 7.-  El gabinet seleccionarà els projectes més adients 
informant del resultat als interessats el divendres 11 de maig de 
2012. 
A més, per a les modalitats de vídeo i twitter, hi haurà també un 
premiat triat pels internautes. 
 
 8.- El premi per als alumnes seleccionats amb els professors 
corresponents serà una excursió a l’Observatori d’Aras de los 
Olmos i observació nocturna amb els telescopis de la Universitat de 
València. A més els guanyadors de la modalitat de coets seran 
invitats a presentar-los en públic durant  la Jornada de Portes 
obertes del Parc Científic de la Universitat de València el dissabte 
19 de maig. 
 
 9.-   L’exposició dels treballs es realitzarà la segona quinzena 
de maig, la data de l’excursió es fixarà segons les possibilitats 
d’observació i es comunicarà més endavant. 
 
 10.-  La inscripció implica estar d’acord amb les normes 
exposades i les possibles modificacions que el gabinet puga fer per 
necessitats alienes a la convocatòria. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 
 

 
*  Divulgació de l’astronomia i en general de la ciència entre els 
estudiants valencians d’educació secundària i primària. 
 
*  Oferir al professorat materials per a fer activitats de taller per a la 
construcció i realització dels concursos. 
 
*  Crear vincles d’unió entre la Universitat i l’educació primària i 
secundària amb el fi de què els estudiants vegen com treballen els 
astrònoms. 
 
*  Poder crear relacions de convivència entre els alumnes de distints 
centres de la Comunitat Valenciana 
 
*  Donar a conèixer als estudiants, més a fons, zones de la nostra 
Comunitat des de distints aspectes: costums, cultura, tradicions,... 
 
*  Poder donar una visió més pròxima del ambient de treball 
universitari als alumnes de primària i secundària. 
 
* Fer ús de les noves tecnologies i les eines web en la divulgació de 
l’ astronomia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


