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Estalmat: Estímul del talent matemàtic

El dissabte 3 d’octubre, es va celebrar a la sala Charles 
Darwin de l’aulari interfacultatiu del Campus de Burjassot-
Paterna, la inauguració del curs d’Estalmat a la Comunitat 
Valenciana, projecte d’estímul del talent matemàtic per a 
xiquets i xiquetes de la Comunitat amb especial capacitat 
per a les matemàtiques i que desenvolupa, durant dos, 
anys activitats ludicomatemàtiques i extracurriculars que 
es realitzen els dissabtes. 
La conferència inaugural, de caràcter divulgatiu, va ser a 
càrrec de la professora Elena Thibaut amb el títol « Faci’s 
la llum».

Dos alumnes de Disseny queden finalistes 
dels I premis Huhtamaki a la innovació en el 
packaging
Els estudiants del Grau 
en Disseny Industrial 
i Desenvolupament 
de Productes de la 
Universitat Jaume 
I, Rubén Soler Fas i 
Beatriz Vázquez Fer-
nández, han resultat finalistes en la primera edició dels 
premis Huhtamaki a la innovació en el packaging gràcies 
als projectes GOTice i Bubblepush. L’entrega de premis va 
tenir lloc el 23 de setembre de 2015, a la seu de Huhtama-
ki Spain, a Nules, en un acte que va prosseguir amb una 
visita a les instal·lacions de la companyia nascuda a Fin-
làndia com a empresa de confiteria en 1920 i convertida 
en l’actualitat en un dels principals fabricants del món de 
solucions de packaging d’un sol ús per a ús alimentari.

La Setmana de la Ciència de l’UJI «Connecta 
amb la Ciència» ha tingut més de 1.400 estu-
diants d’ESO
Un total de 1.460 estudiants de secundària de les pro-
víncies de Castelló, València i Terol van participar en les 
sis edicions de les jornades «Connecta amb la Ciència» 
de la Universitat Jaume I, organitzades durant els mesos 
d’octubre i novembre de 2015 amb motiu de la celebració 
de la Setmana Europea de la Ciència. Les jornades tenen 

com a objectiu promoure els estudis científics i tècnics 
entre l’alumnat de quart de secundària a través de tallers 
pràctics, xarrades i mostres. Les jornades es realitzen en les 
diferents seus del programa Campus Obert, amb la finali-
tat de facilitar l’accés als centres de secundària.

Set joves investigadores obtenen el premi Fun-
dació Banc Sabadell a les millors pràctiques 
del programa «Estudia i investiga» de l’UJI
Les guanyadores 
dels premis a les mi-
llors pràctiques en el 
programa «Estudia i 
investiga» de la Uni-
versitat Jaume I, per 
part de l’Escola Su-
perior de Tecnologia 
i Ciències Experimentals han estat Lledó Bou Iserte, del grau 
en Química, pel projecte «Diseño, síntesis y evaluación de 
nuevos inhibidores de cisteína proteasas»; Aina Macías Mar-
tínez, del grau en Tecnologies Industrials, pel treball «Aná-
lisis de las fuerzas de arrastre sobre burbujas ascendiendo 
en un flujo turbulento»; Sara Miralles Comins, del grau en 
Química, amb el projecte «Incorporación al desarrollo de 
un proyecto de investigación en Química Verde», i Yolanda 
Mójena Wilce, del grau en Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs, amb el treball «El uso de Kinect como input para 
el desarrollo de juegos en Unity».

Setmana de la ciència a Vila-real
La Setmana de la Ciència 
de Vila-real 2015, cele-
brada el passat mes de 
novembre, ha acostat a 
més de 1.200 estudiants 
de primària i secundària 
la ciència i la tecnologia a 
través d’exposicions, demostracions experimentals, visites 
als espais-laboratoris Movilab i el projecte «Connecta amb 
la Ciència». En aquestes activitats, van participar tots els 
col·legis i instituts públics de Vila-real i alguns centres de 
Betxí i de Borriana.

«Pint of Science» arribarà a Castelló, en 2016, 
de la mà d’investigadors de l’UJI
Castelló acollirà, per primera vegada, el fes-
tival internacional de ciència «Pint of Scien-
ce». Els dies 23, 24 i 25 de maig de 2016 els 
bars s’ompliran de ciència en un intercanvi de 
persona a persona, amb xarrades adaptades 
per a arribar a la societat. Xarrades pensades 



Segons el primer informe 
mundial sobre discapacitat1 
de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), més de mil 
milions de persones al món 
viuen amb alguna discapaci-
tat. D’elles, quasi 200 milions 
experimenta dificultats con-
siderables per gaudir dels 
seus drets bàsics com ara 

educació o treball. A més a més, depenent de l’entorn soci-
econòmic i cultural del discapacitat, el grau de limitacions 
a què es pot veure sotmès és molt variable, estigmatitzant 
fins i tot a aquells més desfavorits. Per sort, hi ha una cons-
cienciació creixent de la necessitat de canviar la concepció 
que es té d’una persona amb discapacitat. Lluny queden 
els temps on els discapacitats a Anglaterra eren expul-
sats d’hospitals i monestirs d’acord amb la llei dels pobres 
d’Isabel I (1598-1601). Llavors se’ls donava un barret (cap en 
anglès) per demanar almoina amb la mà (hand), d’on ve la 
paraula “handicap” (minusvàlid en anglès), considerada avui 
dia ofensiva2. Més recentment, a Espanya, l’Ordre ministe-
rial de 8 de maig de 1970 va crear el Servei d’Assistència als 
Subnormals, terminologia igualment ofensiva, substituïda 

poc després per minusvàlid. L’OMS fa esforços per transme-
tre que la persona no és discapacitada sinó que és l’entorn 
el que no és capaç d’adaptar-se a les seues necessitats per 
portar una vida funcional. Però, potser no són sols les cons-
ciències i l’entorn el que és necessari canviar. La ciència i 
la tecnologia tenen el repte de donar-los una solució. Una 
de les discapacitats més limitant és la pèrdua d’una o amb-
dues extremitats superiors, perquè les mans són les ferra-
mentes amb les quals interactuem amb el medi que ens 
envolta. Un estudi recent reporta que, deixant de banda el 
temps que passem dormint i treballant, és a dir, de les vuit 
hores aproximades que en resten al dia, al voltant de cinc 
hores ens les passem utilitzant les mans3.

La biònica és l’estudi científic dels sistemes biològics per 
a crear elements artificials o sistemes “mecatrònics” ca-
paços d’emular-los, tot entenent la mecatrònica com una 
disciplina que integra les àrees de mecànica, electrònica i 
informàtica. Sovint es presenta com una ciència-ficció que 
dota l’ésser humà amb capacitats sobrehumanes. Allà pels 
anys 70 aparegueren sèries televisives com ara “L’home dels 
sis milions de dòlars” o “La dona biònica”, on els protagonis-
tes havien perdut algun membre i li l’havien substituït per 
elements artificials que els donaven poders sobrehumans, 
com ara una gran força o velocitat. La realitat es troba lluny 
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perquè els científics de Castelló donen a conèixer a la so-
cietat les recerques que estan duent a terme en centres i 
institucions locals.

Tres estudiants de l’UJI participen en un pro-
jecte de la Bahir Donar University d’Etiòpia
Els estudiants de la Universitat 
Jaume I, Aritz Carrera, del grau en 
Enginyeria Elèctrica; Inés Torán, 
del grau en Enginyeria Agroali-
mentària i del Medi Rural, i Laura 
Martínez, del grau en Enginyeria 
en Disseny Industrial i Desenvo-
lupament de Productes, han participat en un projecte per 
a dissenyar un sistema de bombament solar fotovoltaic 
per a reg per degoteig a Etiòpia.

L’UJI i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics In-
dustrials i de Grau de Castelló col·laboraran per 
a apropar la professionalització a l’estudiantat

La Universitat Jau-
me I i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers 
Tècnics Industrials i 
de Grau de Castelló 
han signat un con-
veni, per a 2016, 
per al desenvolu-
pament d’activitats 

formatives i divulgatives organitzades per l’UJI i el Col·legi 
en l’àmbit de l’enginyeria, branca industrial. També es pre-
veu la creació dels premis COITIGCAS al millor Treball Fi de 
Grau (TFG) dels graus impartits en l’ESTCE en aquest àmbit.

Acte de graduació del curs acadèmic 2014-15 
de l’ESTCE
L’11 de desembre de 2015 va tindre lloc l’acte de graduació 
del curs acadèmic 2014-15, dels graus de l’Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experimentals, el qual lluny de ser 
un acte merament protocol·lari, s’ha convertit en un dels 
més entranyables que organitzem des dels centres de la 
Universitat Jaume I.

“V Premi literari en valencià de divulgació cientificotecnològica ESTCE 2015”
Cap a l’eradicació de la discapacitat

Verónica Gracia-Ibáñez



d’aquesta ficció, però és cert que en substituir un membre 
per un d’artificial, es poden cercar característiques de les 
quals el membre biològic no és capaç. Així, el professor 
Hugh Herr del Massachussets Institute of Technology, am-
putat de les dues cames per congelació dels teixits en una 
escalada, es va dissenyar unes cames artificials que li van 
permetre no sols tornar a la muntanya, sinó posar els peus 
artificials estrets com un tascó en escletxes on un peu nor-
mal no hi cabia4. Si bé aquesta vessant de la biònica per in-
crementar les capacitats de l’home és curiosa, el repte amb 
més avantatges socials és la lluita contra la discapacitat.

Quan es perd una mà, hi ha certs casos on es pot apli-
car cirurgia, però sovint no és possible i l’única solució 
que queda són les pròtesis. En funció del control que hi 
implementen, ens trobem amb diferents tipus de pròte-
sis. En primer lloc van aparèixer les pròtesis mecàniques, 
que utilitzen un sistema bastant rudimentari de cables 
accionats pels músculs de l’esquena per controlar el colze 
i l’apertura i tancament de la mà. Actualment, s’utilitzen 
pròtesis mioelèctriques, que utilitzen els senyals elèctrics 
nerviosos que es generen per contraure els músculs. Si 
s’ha perdut la mà, s’utilitzen els músculs de l’avantbraç, si 
s’ha perdut fins al colze, encara queden músculs al braç 
per permetre el control de la pròtesi. En cas d’amputacions 
més severes una primera solució va ser la reinnervació in-
duïda, redirigint els nervis encara funcionals, però seccio-
nats, a músculs al pit. Ara bé, la investigació més actual se 
centra en l’ús directe dels senyals nerviosos generats pel 
cervell. Es considera pròtesi biònica o “intel·ligent” allà on 
biologia i màquina s’integren, de manera que un senyal 
biològic controla el braç robotitzat. Cal dir que el camp 
d’investigació està fins i tot obert a la possibilitat de fer 
pròtesis amb capacitat de “sentir”. Els nervis funcionen en 
dos sentits, de manera que és possible instal·lar sensors al 
braç robòtic per a detectar diferents senyals físics tractant 
d’emular el paper de la pell. Recentment, un home de 28 
anys, amb paràlisi per una lesió a la medul·la espinal, ha 
estat capaç de sentir sensacions físiques amb una mà ro-
bòtica connectada al seu còrtex cerebral.5

Des del punt de vista mecànic, s’han desenvolupat 
braços robòtics amb una 
bona aproximació als 
graus de llibertat (g.d.l.) 
del braç biològic, com ara 
els 27 del braç de Leslie 
Baugh (Foto 1). Per con-
trolar-los, es requereix un 
estudi profund del com-
portament del braç humà, 
per tal d’imitar-lo. Els 
moviments de la mà són 

interdependents. Si, amb la mà estesa, tractem de fer un 
cercle amb el polze i el dit índex, flexionant-los, comprova-
rem com flexiona alhora el dit cor. La mà humana té, doncs, 
un comportament cinemàtic molt complex, a causa dels 
acoblaments mecànics (com per exemple les connexions 
intertendinoses) i neuronals (una neurona motora cortical 
pot innervar diferents grups de neurones motores espi-
nals). La investigació ha constatat l’existència de sinergies 
o patrons de moviment coordinat de la mà humana.

El problema és per tant el control del braç robòtic per a 

tractar de simular el comportament humà. Les pròtesis ac-
tuals utilitzen els senyals enregistrats per actuar les pròte-
sis amb moviments senzills: tancar la mà, doblegar el colze 
o girar el canell. En una pròtesi mioelèctrica actual, sensors 
als músculs de l’avantbraç poden tancar o obrir la mà, 
mentre que sensors al bíceps i tríceps poden també girar 
el canell i doblegar el colze. Però, el procés d’entrenament 
que pateix el pacient per controlar la pròtesi correctament 
és lent i requereix molta concentració, alhora que no per-
met un control de mà i colze simultani sinó seqüencial i 
poc intuïtiu. La investigació actual estudia com es podria 
controlar la pròtesi directament amb el pensament i no 
per mitjà d’anar contraient aquest o aquell múscul. Però 
anar més enllà implica la definició d’algoritmes complexos 
i la iniciació d’un procés d’entrenament individualitzat per 
a l’usuari de la pròtesi per fer-la capaç de reconèixer pa-
trons. En funció del senyal que envia el cervell, la pròtesi 
ha de ser capaç de reconèixer que l’humà vol, per exemple, 
agafar la clau, posar-la al pany i fer-la girar, i moure en con-
seqüència. 

Ara bé, són aquestes tecno-
logies complexes i cares que 
difícilment s’hi troben a l’abast 
de tothom. Aquest fet no im-
plica que s’haja de detenir la 
investigació, molt al contrari, ja 
que solucions que avui dia són 
accessibles sols a uns pocs, el 
temps les pot democratitzar. 
Mentrestant, cal no perdre de 
vista que avui ja hi ha tecnolo-
gia accessible, com és el cas de 
Charlie Egan (Foto 2), qui dispo-
sa d’una pròtesi feta amb una 
impressora 3D i que és capaç 
de tancar la mà quan doblega 
el colze. Charlie va ser el primer cas al Regne Unit, però avui 
en dia, els plànols de diferents models estan accessibles 
gratuïtament a Internet6 i qualsevol xiquet pot disposar 
d’una d’aquestes pròtesis amb una impressora 3D i pocs 
diners. Són econòmiques de fer, fàcils de reparar i malgrat 
no tenir les tecnologies més avançades, tenen uns dissenys 
molt escaients per a xiquets. Tractar de suplir una part del 
cos humà comporta una gran dificultat, i són moltes les dis-
ciplines que hi estan involucrades. Cal que enginyers mecà-
nics, electrònic i informàtics, així com els metges, treballen 
junts arreu del món. Des de qualsevol universitat o centre 
d’investigació al món els avanços en aquest camp poden 
suposar un gran pas cap en l’eradicació de la discapacitat.

1. WHO | World report on disability. at <http://www.who.int/disabilities/
world_report/2011/report/en/>

2. Routledge. in Teach. Divers. Soc. Justice 2nd Ed. - Routledge (Routledge, 
2007). at <http://www.routledge.com/books/details/9780415952002/>

3. Vergara, M., Sancho-Bru, J. L., Gracia-Ibáñez, V. & Pérez-González, A. An in-
troductory study of common grasps used by adults during performance of 
activities of daily living. J. Hand Ther. (2014). doi:10.1016/j.jht.2014.04.002

4. Hugh Herr: La nueva biónica que nos permite correr, escalar y bailar. at 
<https://www.youtube.com/watch?v=CDsNZJTWw0w>

5. Darpa’s Robotic Hand Restores Sense of Touch | D efense Tech. at <http://
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org/upper-limb-prosthetics/> 
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Foto 2 . Charlie Egan, Pròtesi feta amb una 
impressora 3D amb els colors del seu superheroi 

favorit, el Spiderman. http://www.dailymail.
co.uk/news/article-2889393/New-arm-great-

present-Charlie-5-Limb-using-3D-printer-
means-schoolboy-properly-grips-gifts-year.html

Foto 1. Leslie Baugh, amputat sever dels membres 
superiors amb reinnervació induïda. John Hopkins 
Applied Physics Laboratory https://www.youtube.

com/watch?v=9NOncx2jU0Q
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Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

1. Grau en Enginyeria Informàtica

2. Grau en Matemàtica Computacional

3. Grau en Disseny i Desenvolupament deVideojocs

Els dos primers graus comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual 

cosa facilita la transició entre graus i l’obtenció del doble grau.

Matemàtica Computacional i Disseny i Desenvolupament deVideojocs son 

graus de caràcter innovador i pioners a l’estat. Matemàtica Computacional 

només oferta 30 places d’entrada.

Enginyeries Industrials:

4. Grau en Enginyeria Elèctrica

5. Grau en Enginyeria Mecànica

6. Grau en Enginyeria Química

7. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual cosa facilita la 

transició entre graus i

l’obtenció de dobles graus.

Possibilitat de doble diploma amb ‘Grandes Écoles’ de França (EURUJI).

8. Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Grau amb molts perfils professionals relacionats amb el nostre entorn.

9. Grau en Arquitectura Tècnica
Presenta una metodologia docent per projectes molt innovadora.

Possibilitat de doble títol amb VIA University College, Dinamarca.

10. Grau en Enginyeria de Disseny Industrial  

i Desenvolupament de Productes

Ofereix una formació innovadora, orientada a l’exercici professional, pionera 

en els seus inicis

i fortament consolidada en l’actualitat.

11. Grau en Química
Únic grau de la branca de Ciències. Avalat amb el segell d’una ampla 

tradició històrica i de qualitat.
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