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El Campus de Gandia de la UPV apropa la ciència a tres instituts de la 
Comunitat Valenciana la setmana pròxima 

• Milers d’estudiants de la Comunitat Valenciana es beneficien aquest curs 
d’aquesta iniciativa de difussió científica que pot seguir-se al blog de 
Telegrafies 

 

 
Personal investigador del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València imparteix del 18 al 20 
d’abril tres conferències en instituts d’educació secundària de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de 
fomentar l’interés per la ciència de joves preuniversitaris/àries. Milers d’ estudiants estan beneficiant-se el curs 
2010 – 2011 d’aquestes conferències que s’emmarquen en una acció de difussió científica que compta amb 
finançament de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología –Ministerio de Ciencia e Innovación 
(FECYT).   
 
Setmanalment una d’aquestes xarrades es recull en el programa de televisió Telegrafies, realitzat  por 
estudiants de Comunciació Audiovisual del Campus de Gandia,  en la seua secció ‘La universitat al teu centre’. 
El programa puot seguir-se en la televisió de la Universtat Politècnica de València, en Gandia TV i en internet, a 
través del blog de Telegrafies http://telegrafies.blogspot.com/ , així como al facebook i tuenti.   
 
Dilluns 18 d’abril s’oferirà la conferència Les ones electromagnètiques i les telecomunicacions, en el IES Josep 
de Ribera Flores de Xàtiva;  dimarts 19 la xarrrada L’Espai Europeu d’Educació Superior en el British School 
d’Alzira i dimecres 20 d’abril la conferència L'infinit i la matemàtica moderna en l’IES de Guadassuar.  Totes 
aquestes xarrades les imparteix professorat de les titulacions del Campus de Gandia de la UPV: el Grau en 
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Sò i Imatge; el Grau en Gestió Turística; el Grau en Ciències 
Ambientals i el Grau en Comunicació Audiovisual.  
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- Anexos:  
- Imatge de una conferència sobre l’Infinit i la 

Matemàtica Moderna impartida pel catedràtic de 

Matemàtiques Valentín Gregori en l’IES de Gata 
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