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mVESINNOVADORS
premiats per la
Pelll.craca. U Els j ases de
La Purissirmi de Val6scia,
am b la seua aplicació
it:itica. U Eis Efeadors
dei irrsç Poeumatir de l'1E5
Uuts Vives tie VaNuicia.
amb el asar professor.
La Ore equip Oc l'iES
Vives, am O el seo projecto
d'habitatge
Ei gris) d'estudiad/5 de
11E5 timers 4 Tulell
ra, amb alisar prof essoa
El n'ostra el monacal - a que
has dissenyat a UNIVERSTTAT
POLITÉCNICA

Dos centres de Valencia, l'Institut d'Educació Secundaria (TES) Lluís Vives,
per partida doble, i el Collegi la Puríssima, així corn IfrIES n.0 4 'ruta! dAlzira,
han guanyat el premi «Petits grans invents» de la Universitat Politècnica

Aprenents d'inventors
SECUNDARIA
Alga
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N La Universitat Polit è cnica de 'l'ah:mula
(.PV) ha Piurat aquest passat dilluns els
prem is de la segarla etricin del contar rs Petits graos rayeras dirigit alumnas
de quail curs LiTC111Cailiés Sacundiiria Obligarbria (ES0), primer de Barxillerat i filetes Formatius de Grau mig de ta Cumula' tarValenciana. EI jurar laa decidir, ,atenenr
a la gran qiialttat dels treballsi , , premiar a
cadascun ifels imana projecras finalistas.
Cada premi esta dorar arrib Loan euros. Eta
centres de Secundiiria guanayadors d'a (mesh edició stan LES blurs Vives de Va landa, que ha obrin.gur dos premia, el
Collegr La Porissima, nimbé del Cap i
i FlES n" 4 'l'Ida d'Alzara.
Els estudiaras, acompanyats pels seus tuaors, presentaren els seus projectes an l'edifici de .Rectorat de hl LIPV Els alumn es
havien de presentar una maqueta, un protulio, un invent, un experiment o qualseval

arria iniciativa original en rambit de la
cirancia i iaa tecnologia; tots els treballs finalistas presea tats han estat de gran qua Jitar i per irixra hem decidir premiar a rota,
concedint guiare guardons en aloe dels
dos inicialment previstos, va assenyalar
Jos6 Luis Diez, director de l'Atea de Comunicació de la LIPV Aquess són els qu atre projetlies guardonars:
Ii «Habitatges bioclimatics I instal4acionsdamatiques» presentat per alumnas
de l'IES L.luis Vives, ramera les intervendons que es poden realitcar en el disseny
Ira con:si- meció d'un habi unge per a proporcionar confort a hastiad, optima:zar e/
COUSIIM energtitic i utilitzar materials respectuosos amb el medí ambient. ,tign
molts ?-.1s aspadas que a'han de tenir en
compre en l'arquitectura biocliminiva: 'otientaeló de l'habitatgerla plamació de vegetació autOctona, els titliants
I t brmica con] acastics--. Pris d'energies renomira
vables i d'un col Lector solar, i fins í lot, la
reserva d'un espai per a l'hora., han (restacat eta joyas de 14115 Unís Vives.

nEls quatre projectes finalistes són de
gran qualitat i per aixia hem decidit
prendar a tots, concedint quatre
guardons en lloc deis dos previstos»

is aAagricourann. Desenvolu pat per alumnas del Coilegi La Purissama de Valencia.
és una aplicació inforanatica per a innbils
intehigents Clase posa en contacte a agricultors, ramtuiers i aipiculloraperai fomentar la col laboració entre els professiorials,
les empreses i els proveadors, i minorar el
reo diment de las explotacions. g Per ta aixn,
alta fet un estudi de camp amb els trabardadora aid
del sector i sham mamingut contactes amb rorganització agraria AVA-Asaja,, han explicar eta alumnes del Col.legi La
Pu rissitna.
0 - «Entre les tordos: construint un monocord Itocant la guitarra». La proposta deis
alumnes de l'iES número 4 'Fidell d'Alzira,
fusiona la ciencia i lai mnsica. Per a aquest
experiment, ala estudi:mts han constrifft

dos in on000rdis anda les mesures titilitza des per PiV‘ageres. Ambdós Instruments
disposi'n de dos ponis mòbils q uill pm:meten variar la Inngitud de la coMo vibrant.; i
porten impreses claesesaes, tes divisions
pitagndques i marques cada it cm, ,,Cnbjectiu era explorarla física que Ili tia darrere de la música i expressar mitiançanr les
in ateintniques no solament elssons i les retacions que as donen entre ells, sinó tam..
ba:, la secas propietat per a resultar agradables larleS deterznin a des propotcions— a rail d'urda.. han assenyalat eta
alumnes responsables dei proles:te.
ugrac de robot pneumitic ('pick & platel: tres alternatives de control». Aquest
pi - rajaste ha estar presentat lambe per un
grup ifestudiants de IIES Luis Vives deValencaa. Li projede consta de tres braços robota canarios de transportar una peça dalia
por d'eh:ida a un pon d'arribada de la forII) a Inés sencilla possible. Cadascun clau apuesta presenta un sistema de control difetent mitjançant ini goal, es dirigeix l'objecte i es controlen eta moviments. El primer té un contrail manual; el segon crisposa dual microcontrulador i al i'arder esta
equipa ./ amb un control anab autramat programable.
Aquest constas &di cat a fomentar leapint innovador entre els estudiants lis asad OrgallaZat per la 1.1PV: en collaboració
alada el Col Legi. d'Enginyers Indu
trials de la Conumitat Valenciana (CoitcY),
que patrocina un dels premis; col-laboren
nimbé Ita Fundació Espanyola per a la Ciencia i lai "focnologia (Fem.) i la dativa d 'Un
Lats de Cultura Cientifica.

