
Nota de prensa 
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El Campus de Gandia de la UPV imparteix 5 conferències en instituts 
aquesta setmana  

• L’objectiu de les xarrades és apropar la ciència i la realitat universitària als 
centres d’educació preuniversitària 

 

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València imparteix esta setmana cinc xarrades, gràcies a l'activitat 

'La Universitat al teu centre', que compta amb finançament de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT). Una sel·lecció d'aquestes xarrades, de contingut científic, es reflecteix en reportatges del programa de televisió 

Telegrafies, impulsat des de del Campus de Gandia, que pot seguir-se al seu blog http://telegrafies.blogspot.com/  , a la 

televisió  de la UPV, a Gandia TV i a les xarxes socials de Telegrafies i del Campus de Gandia.  

La programació de xarrades d’aquesta setmana ha començat amb una conferència impartida hui 4 d’abril per la professora 

Marta Cabedo i els professors Ignacio Bosch i Alfonso Martínez, sobre “Les ones electromagnètiques i les 

telecomunicacions”., a 70 estudiants d’ESO i 1er de Batxillerat del IES Maria Enríquez de Gandia.  Demà 5 d’abril la 

professora i investigadora  en telecomunicacions Romina del Rey Tormos  respon a la pregunta “Saps  escoltar música?”, 

l’IES Historiador Chabás, Dènia, davant 30 alumnes de 4t d’ESO.  Dimcres 6 d’abril la investigadora Isabel Gadea Pérez, de 

l’Àrea de Ciències Ambientals, ofereix la conferència “Residu: fem o matèria prima?”,  a l’IES Simarro de  Xàtiva, davant 92 

alumnes de 1er de Batxillerat.   

El mateix dimecres 6 d’abril la professora de Telecomunicacions Asunción Pérez,  parla sobre “La fibra óptica i les seues 

aplicacions”, a l’IES Historiador Chabás de Dènia, davant de 37 estudiants de 1er i  2on de Batxillerat.  Per acabar la 

setmana, Asunción Pérez, que a més de professora és la responsable de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior 

dels estudis de Gandia, ofereix la conferència “La Universitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior: els estudis de Grau al 

Campus de Gandia com a exemple”, a l’IES Beatriz Civera d’ Aldaia, davant de 47 estudiants de primer i segon de 

batxillerat.  
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