
 

GUIA PER A TRAMITAR LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA  
PREMIS SAPIÈNCIA 22 

Aquesta guia mostra una sèrie de recomanacions per a la presentació de la candidatura. 

El tràmit es duu a terme íntegrament des de la pàgina web www.sapienciapremis.es.  

La presentació de la candidatura es realitzarà en dues fases: preinscripció i inscripció. 

Els terminis, tal com s'indica en les bases, són: 

Fase 1-Preinscripció: El termini s'iniciarà el mateix dia de la publicació de les bases i finalitzarà el dia 6 de maig de 2022 
a les 23.59 hores. 

Fase 2-Inscripció: El termini s'iniciarà el dia 4 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 4 de juliol de 2022 a les 23.59 hores. 

PASSOS PREVIS A LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA 

1. Descarregar i llegir amb atenció els següents documents: 

A. Formulari de preinscripció: trobareu el formulari en format PDF, llest per a descarregar en el vostre ordinador a 
través del següent enllaç.  
 
En el formulari s'ha d'indicar:  

• el títol, l'acrònim i l'àrea temàtica en la qual s'emmarca el projecte. 
• les dades dels autors i tutors del projecte, el correu electrònic i telèfon per a notificacions i les dades del 

centre. 
 
Tots els integrants de l'equip: autors i tutors han de signar i emplenar amb lletra clara i llegible les dades que se 
sol·liciten. 

 

B. Formulari d'autorització de cessió de drets d'imatge: trobareu el formulari en format PDF, llest per a descarregar 
en el vostre ordinador en el següent enllaç.  
 
L'autorització s'emplenarà i se signarà a títol individual per cadascun dels participants: autors i tutors. En cas de 
ser menors d'edat, l'autorització ha d'estar signada pels pares o tutors legals. 

La preinscripció de la candidatura ha de ser formalitzada pel tutor. En el cas d'equips amb més d'un tutor, un d'ells 
serà el responsable de realitzar tots els tràmits. No s'acceptaran candidatures presentades pels autors. 

2. Emplenar els formularis: 

A. Una vegada emplenat i signat, el formulari de preinscripció haurà de ser escanejat i guardat en format PDF. 
L'arxiu es nomenarà d'acord amb les següents indicacions: 
 
En primer lloc, aniran les inicials de l'àrea temàtica; Arts i Humanitats [AH], Ciències de la Terra i la Vida [CTV], 
Tecnologies i Enginyeries [TI], Física, Química i Matemàtiques [FQM] o Ciències Socials i Jurídiques [CSJ]. A 
continuació, un guió baix (_) i l'acrònim del projecte, i seguidament _FORM. Exemples: 

Premis a projectes d'investigació de joves 
estudiants de la Comunitat Valenciana 2022
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CTV_SMARTGREEN_FORM.PDF 
FQM_QUANTUM_FORM.PDF 
CSJ_EXPLORAMUNDI_FORM.PDF 

 

B. El formulari de l'autorització de cessió de drets d'imatge una vegada emplenat i signat per cadascun dels autors i 
tutors, s'escanejarà i es guardarà en un arxiu únic, que podrà tenir tantes pàgines com participants tinga la 
candidatura. L'arxiu en format PDF es nomenarà d'acord amb les següents indicacions: 
 
En primer lloc, aniran les inicials de l'àrea temàtica; Arts i Humanitats [AH], Ciències de la Terra i la Vida [CTV], 
Tecnologies i Enginyeries [TI], Física, Química i Matemàtiques [FQM] o Ciències Socials i Jurídiques [CSJ]. A 
continuació, un guió baix (_) i l'acrònim del projecte, i seguidament _AUTOR. Exemples: 

CTV_SMARTGREEN_AUTOR.PDF 
FQM_QUANTUM_AUTOR.PDF 
CSJ_EXPLORAMUNDI_AUTOR.PDF 

PRESENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ DE LA CANDIDATURA 

1. Inici del tràmit i correu electrònic de contacte:  
 
Una vegada estiga preparada tota la documentació requerida, accedir a la pàgina web www.sapienciapremis.es i 
clicar en PARTICIPA.  
 
Ens reconduirà a una nova pàgina, on se sol·licitaran les següents dades: 

• Nom, població i codi postal del centre 
• Usuari/s de xarxes socials del centre 
• Nom i cognoms, e-mails de contacte dels autors i tutors del projecte 
• Títol del projecte 
• Acrònim 
• Àrea temàtica 
• Subàrea temàtica 
• Nom del tutor responsable de la candidatura 
• Correu electrònic per a notificacions 
• Telèfon per a notificacions 

2. Adjuntar documentació:  
 
Una vegada completats les dades sol·licitades, clicar a ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN.  
S'annexen els arxius: 

A. Formulari de preinscripció PDF 
B. Formulari de l'autorització de cessió de drets d'imatge PDF 

3. Enviar: 
 
Una vegada annexada la documentació clicar en ENVIAR.  

4. Justificant de la recepció de la documentació:  
 
En el termini de 24/48 hores, totes les candidatures rebran com a justificant del registre de la preinscripció, un 
justificant de recepció en l'adreça de correu electrònic que s'haja indicat per a rebre notificacions. 
 
Cada candidatura rebrà un número de referència, per a qualsevol dubte o aclariment sobre la seua candidatura 
hauran de fer ús d'aquesta referència, contactant a través del correu electrònic hola@sapienciapremis.es o de la 
pàgina web www.sapienciapremis.es.  
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PASSOS PREVIS PER A LA INSCRIPCIÓ DE LA CANDIDATURA 

Per a realitzar la inscripció de la candidatura és imprescindible haver realitzat la pre-inscripció, la inscripció haurà de ser 
formalitzada pel tutor responsable de l'equip. 

1. Llegir amb atenció els següents documents: 

A. Memòria descriptiva del projecte: 
La memòria és la part principal del projecte d'investigació. Per a la seua elaboració és imprescindible seguir les 
indicacions reflectides en la guia a la qual s'accedeix a través del següent enllaç. L'arxiu de la memòria tal com 
s'indica en les bases d'aquest premi, es presentarà en format PDF, no excedirà de 40 pàgines (exclosos annexos i 
bibliografia) i no pesarà mes de 10 MB. 

B. Vídeo de presentació:  
Cada equip ha d'elaborar un vídeo de presentació del seu projecte. Per a la seua elaboració és imprescindible 
seguir les indicacions reflectides en la guia a la qual s'accedeix a través del següent enllaç. La duració no 
excedirà els 4 minuts, el format d'arxiu serà en mp4 i el pes de l'arxiu serà com a màxim d'1 Gb. 

2. Preparar els arxius de la memòria descriptiva i el vídeo de presentació del projecte: 

En la guia per a l'elaboració de la memòria descriptiva i el vídeo de presentació es troben les instruccions per a 
nomenar tots dos arxius, que han d'estar llestos en el moment de presentar la inscripció de la candidatura.  

PRESENTACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE LA CANDIDATURA: 

1. Inici del tràmit i correu electrònic de contacte:  
 
Una vegada estiga preparada tota la documentació requerida, accedir a la pàgina web www.sapienciapremis.es i 
clicar en PARTICIPA.  
 
Ens reconduirà a una nova pàgina, on se sol·licitaran les següents dades: 

• Núm. de referència assignat per l'organització en la preinscripció 
• Nom i codi del centre 
• Títol del projecte 
• Acrònim 
• Àrea temàtica 
• Subàrea temàtica 
• Nom del tutor responsable de la candidatura 

2. Adjuntar documentació:  
 
Una vegada completats les dades sol·licitades, clicar a ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN.  
S'annexen els arxius: 

A. Memòria del projecte PDF 
B. Vídeo de presentació MP4 

3. Enviar: 
 
Una vegada annexada la documentació clicar en ENVIAR.  

4. Justificant de la recepció de la documentació:  
 
En el termini de 24/48 hores, totes les candidatures rebran com a justificant del registre de la preinscripció, un 
justificant de recepció en l'adreça de correu electrònic que s'haja indicat per a rebre notificacions. 
 
Cada candidatura rebrà un número de referència, per a qualsevol dubte o aclariment sobre la seua candidatura 
hauran de fer ús d'aquesta referència, contactant a través del correu electrònic hola@sapienciapremis.es o de la 
pàgina web www.sapienciapremis.es.  
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