
 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PREM IS DEL 
concurs “El gust de investigar” 

 
Resolució de 26 de gener de 2016, del Rectorat, a proposta de la Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals  per la qual es convoquen premis, en el marc de les 
accions de formació i sensibilització del Pla estratègic de la ESTCE amb la col·laboració 
del CEFIRE de Castelló. 
 
1. Finalitat del premi  
 
La finalitat de la convocatòria d'aquests premis son el foment de la competència 
científica i el gust per la ciència de l’alumnat d’educació secundària de la nostra àrea 
més pròxima d’influència en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la 
realització de treballs d’investigació de les següents àrees: 
 
• Matemàtiques, Física i Química (grup 1) 
• Ciències de la vida, la salut, la Terra i el medi ambient (grup 2) 
• Tecnologia i Informàtica (grup 3) 
 
És destina a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’on provenen la majoria dels 
estudiants de la UJI i per a que la investigació guarde relació amb àrees de coneixement 
impartides per la universitat. 
 
2. Requisits per a poder ser beneficiaris del premi  
 
Poden participar en aquesta convocatòria l’alumnat de 4º de ESO, 1er de Batxillerat, 
Cicles formatius de grau mitjà i Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI) 
de centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana. 

 
És sol.licita que el grup s’inscriga en la pàgina web oficial del concurs: 
(https://sites.google.com/site/elgustodeinvestigar/curso-2015-2016 ) abans del 31 de 
gener de 2015. 
 
En tot cas es presentarà una sol·licitud d’inscripció al Registre General adreçada al 
professor Ignacio Morell Evangelista, identificant el títol del Premi “El gust de 
investigar” i inscrivint el grup abans del 3 de juny de 2016.  

 
S'haurà de presentar a més a més una memòria del treball de recerca en format digital 
(pdf) abans l'3 de juny del 2016 amb una extensió màxima de 30 pàgines i recollirà un 



resum en anglès, els objectius, la metodologia, els resultats obtinguts i una discussió dels 
mateixos. 
 
Tots els treballs es presentaran en format pòster digital segons plantilla especificada a la 
web oficial del concurs. 
 
La comissió científica pot demanar aclariment a qualsevol dels treballs presentats. En tot 
cas establirà un període màxim de 10 dies naturals per fer al·legacions. 
 
Els treballs que a judici de la comissió tinguen més rellevància es presentaran de forma 
oral a la VIII Reunió científica - El Gust de Investigar. Els grups els treball que 
estiguen seleccionats seran informats des de la següent adreça 
https://sites.google.com/site/elgustodeinvestigar/curso-2015-2016/agenda-2015-2016 
amb anterioritat. 
 
 
3. Premi  
 
Els treballs presentats seran avaluats per una comissió científica. 
 
L'import global destinat a la concessió d'aquests premis és de 2.760 €. Aquesta quantitat 
està supeditada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en l’exercici 
2016, conforme estableixen les normes pressupostaries d’aplicació. 
 
La comissió científica adjudicarà els següents premis: 
 
1.- Premi extraordinari 25 aniversari de la Universitat Jaume I, al millor treball 
d’investigació presentat en tots els grups. Constarà d’una “tablet” d’un preu que no pot 
superar els 300 € per a cada integrant del grup. 
 
2.- Premi Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), al segon 
millor treball d’investigació presentat en tots els grups. Constarà d’una “tablet” d’un 
preu que no pot superar els 300 € per a cada integrant del grup. 
 
3.- Premi al millor treball de cadascuna de les àrees (grup 1, 2 i 3). Constarà d’un disc 
dur extern d’un preu  que no pot superar els 80 € per a cada integrant dels grups. 
D’aquest premi queden exclosos els treballs seleccionats com a premi extraordinari i de 
l’ ESTCE. 
 
4.- Essent competència de la Càtedra FACSA, la Comissió proposarà la concessió per 
aquest càtedra del Premi Especial Càtedra FACSA d’innovació en el cicle integral de 
l’aigua. Constarà d’uns regals protocol·laris aportats per la Càtedra  per a cada integrant 
del grup. 
 
5.- Premi a la millor presentació oral de les seleccionades. Constarà d’un disc dur extern 
d’un preu aproximat de 80 € per a cada integrant del grup. 
 



  

 
 
La comissió científica podrà proposar que és declare desert algun dels premis si els 
treballs no reuneixen la suficient qualitat. 
 
4. Composició del Jurat  
 
El jurat està format per  les persones que constitueixen  el comitè científic:  
 
• President: Ignacio Morell Evangelista (Universitat Jaume I) 
• Secretari: Antonio Gallardo (Universitat Jaume I) 
• Vocals:  

Sergio Mestre Froissard (CEFIRE de Castelló) 
Manel Canseco Suárez (CEFIRE de Castelló) 
Amable Pérez Segura (CEFIRE de Castelló) 
Leonor Lapeña Barrachina (Universitat Jaume I) 

 
 
5. Criteris d'adjudicació del premi  
 
En funció de la naturalesa del treball realitzat es valorarà, atorgant un màxim de 20 
punts per cada apartat: 
 
a) el tractament matemàtic i la presentació de les dades 
b) el desenvolupament experimental 
c) l'elaboració de models / simulacions 
d) l'interès de la temàtica abordada 
e) la transferència del treball fet a la comunitat / àmbit educatiu. 
 
 
6. Resolució de la convocatòria 
 
Aquests premis seran adjudicats pel rector de la Universitat Jaume I, tenint en compte 
l'informe de proposta emès pel jurat, sense perjudici de les delegacions de signatura 
aprovades d'acord amb l'article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.  
 
La resolució assenyalarà, com a mínim, els beneficiaris i el tipus de premi.  
 
7. Obligacions dels premiats  
 
A tenor dels resultats de la competició, els candidats firmaran l'acceptació del premi 
(ANNEX I) en la VIII Reunió científica, així com la fitxa de tercers degudament 
emplenada i que es pot descarregar de http://www.uji.es/CA/serveis/sci/fitxa/ - El Gust de 
Investigar a celebrar el dia 22 de juny de 2016. En cas de no assistència hauran de 



presentar-lo al Registre General de la Universitat Jaume I o segons el règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 15 
dies des de la data de la Reunió científica, conforme el que es disposa en el punt següent. 
Aquesta acceptació es dirigirà a la ESTCE. (S'adjunta model d'acceptació en l'Annex I 
d'aquesta convocatòria). En cas que el beneficiari no realitze el tràmit indicat es 
considerarà que rebutja el premi, quedant aquest sense concedir. 
 
 
8. Entrega dels premis  
 
Els premis seran entregat en la VIII Reunió científica - El Gust de Investigar a 
celebrar el dia 22 de juny de 2016, una vegada que els beneficiaris hagen aportat 
l'acceptació del premi. 
 
 
9. Publicació de la resolució de la convocatòria  
 
La resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web 
https://sites.google.com/site/elgustodeinvestigar/curso-2015-2016 indicant els recursos 
que procedeixen contra la mateixa i el termini i òrgan davant el qui interposar-los. 
  
 
10. Informació addicional  
 
En el cas que hagin incidències o comunicacions d’interès derivades d’aquesta 
convocatòria, es publicaran a la web oficial del concurs 
https://sites.google.com/site/elgustodeinvestigar/curso-2015-2016/agenda-2015-2016 
 
 
11. Règim Jurídic  
 
La concessió d'aquests premis es regirà per l'establert en aquesta convocatòria, i pels 
preceptes de les normes de dret públic que li siguen aplicables. En defecte d'aquestes, 
s'aplicaran les restants normes de dret privat.  
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de 
dos mesos des de l'endemà a la seva publicació en la pàgina web: 
http://www.uji.es/CA/departaments/lsi/docs/ 
 
No obstant això l'anterior, les persones interessades podran interposar un recurs de 
reposició davant el rector en el termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seva 
publicació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu 
esmentat en el paràgraf anterior fins que no recaigue una resolució expressa o presumpta 
del recurs de reposició, d'acord amb l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  



 
 

El rector, i por delegació de firma (Resolució de 17-06-14),  
la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

 

 
Castelló de la Plana, a 26 de gener de 2016 
 



ANNEX. MODEL D´ACEPTACIÓ DEL PREMI DEL CONCURS 
 “EL GUST DE INVESTIGAR” 

2016 
 
 
............................................................., amb NIF  núm.......................... 
 
domiciliat en ...............................................de......................... 
 
província de….................................., amb número de telèfon …………………………  
 
i e-mail..................... 
 

EXPOSA 
 
1. Que per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data       es 

convocaren els premis  “EL GUSTO DE INVESTIGAR” . 

2. Que, respecte a l´esmentada convocatòria, he sigut premiat, amb  .................. 
corresponent al PREMI DEL GRUP .......................................,segons resolució de                                 
......................................de 2016. 

3. Que la base 7 de la referida convocatòria estableix com a obligació per a poder obtenir 
el premi que els beneficiaris del mateix l´accepten i presenten la documentació 
acreditativa de tal acceptació. 

Es per tot això, que l´interessat emiteix la següent: 
 
 

ACCEPTACIÓ DEL PREMI 
 
El que signa aquest document ACCEPTA de forma incondicional el premi concedit per la 
Universitat Jaume I de Castelló. 
 
 
 
El/la beneficiari/a 
 
 
 
 
 
Signat: 
 
Castelló, a................. de........................... 2016 


