
AULA DEL CEL- OBSERVATORI ASTRONÒMIC 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS 
El gabinet didàctic de l’Aula del Cel organitza un concurs amb diverses 
modalitats dirigits als alumnes dels centres educatius de Primària i 
Secundària de la Comunitat Valenciana per al curs 2016/2017. 

Modalitats: 

1. Relats 

2. Còmics 

3. Instruments científics 

4. Maquetes de planetes, telescopis i naus espacials 

5. Audiovisual. 

Orientacions generals 

Qualsevol modalitat proposta haurà de fer referència a temes relacionats 
amb l’astronomia, l’astronàutica, meteorologia, orientació i altres 
disciplines científiques. 

Els projectes referents a relats i còmics seran individuals. Les altres 
modalitats es podran fer individuals o en grups de tres persones com a 
màxim. 

1. Per als relats, l’extensió mínima serà d’una fulla escrita amb l’ordinador 
per una cara amb tipus de lletra Arial 12. 

2. Per als còmics, l’extensió mínima serà d’una fulla dibuixada per una 
cara. 

3. Exemples d’instruments: rellotges de sol, espectroscopis, brúixoles, 
clepsidres, telescopis bàsics, anemòmetres, higròmetres,... i qualsevol altre 
d’àmbit científic. 

4. Exemples de maquetes: Planetes, Estació Espacial Internacional, 
telescopi Hubble, Saturn V, Rosetta, Soho, Cassini,....... 



5. Per a l’audiovisual: vídeos originals, presentacions, pòsters, dibuixos per 
ordinador, teatralització,.... que hauran de tenir una temàtica 
astronòmica. 

Els professors interessats ompliran la inscripció adjunta amb les dades 
que es demanen i l’enviaran per correu electrònic a l’Aula del Cel abans 
del 28 de febrer de 2017. 

Els professors seleccionaran, entre els treballs dels seus alumnes, els 
projectes més originals, fent-los arribar a l’Observatori, comunicant el 
nom dels alumnes al gabinet de l’Aula del Cel com a data límit el 28 
d’abril de 2017. 

Per a resoldre qualsevol dubte o demanar informació i/o material de les 
diferents modalitats dirigir-se al correu  

auladelcel.obs.ast.uv@gmail.com 

El gabinet muntarà una exposició de tots els projectes en el lloc adient i 
disposarà d’altres mètodes de difusió. 

El gabinet seleccionarà els projectes que considere informant del 

resultat als interessats abans del 15 de maig de 2017. 

El premi del concurs per als projectes seleccionats amb els professors 
corresponents serà una excursió a l’Observatori d’Aras de los Olmos. Més 
endavant es dirà la data. 

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. 

L’adreça postal de l’Observatori és: 
 

Observatori Astronòmic. Universitat de València. 
Edifici Instituts d'Investigació. Parc Científic. 
C/ Catedrático José Beltrán 2 
Campus Burjassot-Paterna 
46980 Paterna València (Espanya) 
(Edifici de color roig darrere de l’antic canal 9) 
Tlf: 963543483 - 963543750 
Fax: 963543744 

 



OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

 Divulgació de l’astronomia i en general de la ciència entre els 
estudiants valencians d’educació secundària i primària. 

 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. 



 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

Nom del professor.............................................................................. 

Assignatura que imparteix.................................................................... 

Alumnes concursants 

……………………………………………………..............................................curs ................................. 

...................................................................................................curs ................................ 

...................................................................................................curs ................................ 

 

Centre .................................................................................................... 

Direcció ................................................................................................. 

Població ................................................................................................ 

Telèfon ................................................................................................... 

Fax ............................................................................................................ 

Correu electrònic ................................................................................ 

Observacions: 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 


