
I CONCURS D'IDEES INNOVADORES PER A  
ALUMNES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 
 
 
 
 
 
BASES  
 
 
1. Introducció  
 
Els vicerectorats d'Investigació, Desenvolupament i Innovació i d’Alumnat i el Consell 
d’Alumnes volen incentivar la creativitat de la comunitat universitària i, en concret, 
implicar l'alumnat com a pilar fonamental en aquest afany. Per aquest motiu, llancen el 
I Concurs  d'Idees  Innovadores  per a estudiants de la Universitat d’Alacant. 
 
Amb aquest concurs volen premiar les i els alumnes que presenten una idea 
innovadora en les diverses disciplines impartides a la UA i, així, donar a conèixer el 
seu talent potencial.  
 
 
2. Modalitats  
 
Modalitat única: IDEA INNOVADORA  
 
 
3. Premis  
 
1r premi: 1.000 € 
2n premi: 500 €  
 
Les i els finalistes (20) obtindran:  
- Diploma acreditatiu  
- Pòster (A2) a tot color del seu treball, que s'exposarà al vestíbul de l'aulari II del 5 al 9 
de març de 2012 
- Invitació a un dinar al Club Social II, patrocinat pel restaurant Arrayan  
 
A més, l'alumnat que participe en la votació (del 5 al 8 de març) per a escollir la millor 
idea innovadora entre les i els finalistes entrarà en el sorteig d'un Iphone 4S, patrocinat 
per Telefonica, que tindrà lloc el dia 9 de març a les 12.30 h en el vestíbul de l'aulari II.  
 
 
4. Requisits de les sol·licituds  
 
La presentació de la idea innovadora es farà en format jpg i en un full A2 (59,40 x 42 
cm) a 300ppp de resolució. En aquest espai s'ha d'exposar la idea (títol, 
desenvolupament i conclusió) que, al seu torn, haurà d'anar acompanyada d'imatges, 
ja que l'organització del concurs obsequiarà els i les finalistes amb l'elaboració d'un 
pòster a tot color per a ser exposat en el vestíbul de l'aulari II. 
 
 
 
 
 
 



 
N’adjuntem un exemple merament orientatiu:  
 
 
 

 
 
 
 
 
Els treballs podran ser presentats per alumnes de la Universitat d'Alacant de manera 
individual o en grup.  
 
Qui vulga participar en el concurs ha d'enviar la idea innovadora a l’adreça electrònica 
concursoidea@ua.es, per webmail, a través  del Campus Virtual (marge esquerre part 
superior, fent clic sobre el símbol del sobre), ja que s'ha habilitat un correu especial 
que té capacitat per a adjuntar fitxers de fins a 50 MG. 
(És possible que, a causa del volum del fitxer, l'enviament es faça lentament.)  
 
Passos a seguir: 
 
1r: Accediu a Webmail.  
 
2n: Feu clic en la casella seguida d'aquesta frase: Marca per a enviar al I Concurs 
Idea Innovadora 2012.  
 
3r: En haver marcat la casella esmentada, apareixeran automàticament el correu al 
qual cal enviar el treball, a més de l'assumpte a què fa referència el concurs.  
 
 
 

   



En el correu electrònic ha d'aparèixer el nom de la persona o persones que han tingut 
la idea, el DNI, l’adreça electrònica i un telèfon de contacte.  
 
El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert des del dimarts 7 de febrer fins 
al divendres 2 de març de 2012 a les 12.00 h.  
 
 
5. Selecció d’Idees Innovadores  
 
La selecció dels treballs es farà atenent al compliment dels requisits esmentats en l'apartat 4. 
Una vegada rebut el treball per correu electrònic, es remetrà un justificant de recepció per a 
deixar-ne constància.  
 
Seran exclosos del concurs els treballs que incorreguen en qualsevol d’aquests 
supòsits: 
 

a: Presentació fora de termini.  
b: Incompliment dels requisits previstos en les bases 

 
El jurat escollirà, entre els treballs presentats, les i els finalistes del concurs segons 
aquests criteris, objectius i baremació: 
 

a: Innovació i qualitat de les propostes.  
b: Efectivitat comunicativa i creativitat dels treballs presentats.  
c: Capacitat de suggestió dels projectes per a transmetre un missatge original.  
d: Interpretació adequada dels requeriments expressats en la convocatòria.  
e: El més important és la idea, no el disseny de la presentació.  

 
La llista amb les i els finalistes es publicarà en la pàgina del Vicerectorat d'Investigació, 
Desenvolupament i Innovació el dilluns 5 de març de 2012.  
 
La selecció dels treballs pel jurat es farà en dues fases:  
 
1a: El jurat preseleccionarà els 20 treballs finalistes.  
2a: Les i els alumnes podran votar (1 alumne, 1 vot) a través de la web del 
Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació (http://web.ua.es/va/vr-
investi/), del 5 al 8 de març, fins a les 15:00h, on estaran exposats els treballs de les i 
dels finalistes.  
 
També estaran exposats en plafons al vestíbul de l'aulari II del 5 al 9 de març de 2012.  
 
El nom de la guanyadora o guanyador es donarà a conèixer el 9 de març a les 12.30 h, 
al vestíbul de l'aulari II. En el mateix acte, tindrà lloc el sorteig de l’Iphone 4S entre 
l'alumnat que haja participat en la votació dels treballs.  
 
La manera com podrà votar l’alumnat es donarà a conèixer a partir del 27 de febrer en 
la web del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació.  
 
En última instància, serà el jurat el que elegirà, entre els més votats, les guanyadores 
o guanyadors. 
 
Els premis podran declarar-se deserts.  
 
 
 
 
 
 



6. Confidencialitat  
 
La informació aportada pels i per les participants serà considerada confidencial pel 
personal de la UA involucrat i per la Comissió Avaluadora.  
 
Els/les participants donen el seu consentiment a la utilització de les dades bàsiques 
dels projectes, títol i descripció, per a finalitats de promoció de les accions pròpies de 
foment de la cultura emprenedora.  
 
La participació en aquesta convocatòria n’implica l'acceptació de les bases.  
 
Més informació: concursoidea@ua.es 
 
 
Manuel Palomar Sanz 
Vicerector d'Investigació, Desenvolupament i Innovació  
 
José Vicente Cabezuelo Pliego 
Vicerector d'Alumnat 
 
Elena Garrigós Micó 
Presidenta del Consell d'Alumnes 
 
Alacant, 7 de febrer de 2012  
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Patrocinen: 
 
 

                     


