
 
 

 

CONVOCATÒRIA DEL  

TELEASTRECONCURS 2021 

El gabinet didàctic de l’Aula del Cel llança aquest curs el TeleAstreConcurs2021. Un 
concurs amb temàtica astronòmica on tota la participació es farà en format digital. 
Està dirigit a alumnat de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana.  

Aquest any compta amb diverses novetats:  

En primer lloc, les modalitats estan diferenciades en tres parts. Els dibuixos tindran 
cada any una temàtica diferent, aquest any hem escollit Mart perquè cada vegada 
l’explorem més i estem més a prop de trepitjar-lo.  

També, hem introduït la modalitat de relats i còmics de ciència ficció, amb l’objectiu 
de donar-li més importància a la relació entre l’àmbit lingüístic i les STEM.  

A més, per fer més còmoda la participació, es podran presentar les inscripcions junt 
amb els treball, de manera que hi haurà un termini més ampli per inscriure’s i per 
presentar tots els projectes. 

MODALITATS 

1. “L’Univers a la teua mà”. Maquetes, pòsters, telescopis, naus espacials, 
instruments científics i jocs astronòmics  

2. “Dibuixa el teu Cel” amb temàtica “Mart”. 

3. “Relats i còmics de Ciència Ficció” 
 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

 Divulgació de l’astronomia i en general de la ciència entre 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 l’alumnat veja com treballen astrònoms i astrònomes. 

 Poder crear relacions de convivència entre alumnes de distints centres de la 
Comunitat Valenciana 

 Donar a conèixer a participants, 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 a 
l’alumnat de primària i secundària. 

 Fer ús de les noves tecnologies i les eines web en la divulgació de l’ 
Astronomia. 

 
  



 
 

 

 

 

 

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 es presentaran de forma individual a excepció de la modalitat 1 on es 
pondran presentar treballs fets com a màxim en grups de tres alumnes. 

1.  “L’Univers a la teua mà”. Exemples de maquetes: Planetes, Estació Espacial 
Internacional, telescopi Hubble, Saturn V, Rosetta, Soho, Cassini,....... Exemples 
d’instruments: rellotges de sol, espectroscopis, brúixoles, clepsidres, telescopis 
bàsics, anemòmetres, higròmetres,... i qualsevol altre d’àmbit científic. Es valorarà la 
originalitat i l’ús de material reciclat. Es podrà presentar qualsevol joc on l’alumnat 
puga conceptes d’Astronomia mentre juga. 

2.  “Dibuixa el teu Cel”. Aquest curs la temàtica escollida serà “Mart”. Podeu 
presentar qualsevol dibuix fet a mà o composició digital original que faça referència a 
Mart i l’exploració a aquest planeta, tant passada, present com futura. 

3. “Relats i còmics de Ciència Ficció”. Els relats tindran una extensió màxima de 2500 
paraules, i tindran que presentar-se amb lletra Arial 12, 1,5 línies d’interlineat i format 
.pdf o .doc. Per als còmics, l’extensió mínima serà d’una fulla dibuixada per una cara. 
Tots els treballs tindran que ser inèdits i tindre temàtica de ciència ficció. 

El professorat interessat fara la inscripció per la pàgina web, o manara el full d’ inscripció 
que s’adjunta amb les dades que es demanen i l’enviaran per correu electrònic a l’Aula 
del Cel entre el 18 de gener i el 10 de maig de 2021. 

El professorat manara els treballs de l’alumnat en format digital, ja siga com a 
fotografia, pdf o document de word. Han d’arribar a l’Aula del Cel abans del 10 de 
maig de 2021. També heu de manar fotografia o escaneig de l’autorització abans del 
10 de maig, aquest full el trobareu a la web dins de política de privacitat, i també, si 
feu la inscripció online, se vos manarà automàticament. Les autoritzacions de 
l’alumnat són  imprescindibles per tal de participar. 

A les fotografies o documents digitals dels treballs que ens maneu cal que tinguen 
ben indicades les següents dades: 

 
• Nom de l’alumnat 

• Curs 

• Centre 



 

 
 

 

 

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

auladelcel@uv.es 

Les fotografies dels treballs que no es vegen amb claredat, que no estiguen les dates 
demanades correctament indicades o que no cumplisquen les bases de present 
concurs podran ser desqualificades. 

El gabinet de l’Aula del Cel muntarà un vídeo de l’exposició del concurs virtual on es 
podrà votar de forma online els treballs des del 18 de maig fins al 25 de maig de 2021. 
També es farà la difusió corresponent. 

El gabinet farà una selecció dels projectes i es tindrà en compte el vot del públic 
online. S’informarà de la resolució del concurs als interessats el 28 de maig de 2021 i 
també es publicaran els resultats a la nostra web aquest mateix dia. 

PREMI 

El premi del concurs per als projectes seleccionats amb el professorat corresponents 
serà:  

 Per als alumnes més xicotets fins 4º de primària inclòs: el conte “Galileu i el seu 
telescopi Telelei” de l’editorial pasionporloslibros.com, autora Mònica 
Pallardó i subvencionat per l’Associació Espanyola d’Astronomia i 
l’Observatòri Astronòmic de la UV. Els contes es manaran als centres 
educatius a principis de juny per tal que pugeu fer entrega a classe. 

 Per als alumnes de 5é i 6é de primària i secundària:  una excursió a l’Observatori 
de la UV a Aras de los Olmos que tindrà lloc al mes de juny si les condicions 
referents a la pandèmia provocada pel Covid19 ja ho permet. En cas contrari, 
es manaria un regal alternatiu als centres escolar. (A l’excursió d’Aras de los 
Olmos, l’alumnat sols podrà se acompanyat per professorat del seu centre, i sols 
per una sola persona a menys que les necessitats de l’alumnat així ho 
requereixen.) 

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 
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