
 

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA EL PROGRAMA FORMATIU PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE LA FASE II DE L'ACTIVITAT “AULA EMPRÉN”, DENOMINADA “IDEES MOTIVEM”, PREVISTA 
DINS DEL “CAMPUS DE L'EMPRENEDORIA INNOVADORA”, SEGONS EL CONVENI SUBSCRIT AMB 
LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA 

 

La Universitat de València, a través del Vicerectorat d’Innovació i Transferència i amb la col·laboració de la 
Fundació Universitat-Empresa, ADEIT a través de l'encàrrec de gestió existent entre sengles institucions, 
convoca el programa formatiu per al desenvolupament de la fase II de l'activitat “Aula Emprén”, denominada 
a la Universitat de València “Idees MOTIVEM”, amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament d'idees 
en equip, oferint l'oportunitat de formació posterior per a elaborar projectes professionals individuals. 

Esta convocatòria és possible gràcies al conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, per 
a la posada en marxa del Campus de l'Emprenedoria Innovadora 5UCV que, entre altres accions, preveu 
el desenvolupament de l'activitat “Aula Emprén” que s'estructura en dues fases:  

La primera fase que, a la Universitat de València, rep la denominació de “Escola MOTIVEM” consisteix en 
la realització de formació per a professorat de la Universitat de València amb la finalitat d'afavorir una actitud 
emprenedora en l'alumnat. La formació es dirigeix a docents de qualsevol branca de coneixement amb 
inquietud per a potenciar l'ocupabilitat futura de l'alumnat motivant la seua actitud emprenedora i promovent 
la generació d'idees en equip. 

La segona fase, que a la Universitat de València rep la denominació “Idees MOTIVEM”, té per objecte 
constituir i coordinar equips, preferentment interdisciplinaris, perquè l'estudiantat genere, desenvolupe i 
present idees que resolguen necessitats socials, utilitzant competències i habilitats que milloren la seua 
ocupabilitat futura. 

En el marc d'aquesta iniciativa, el Vicerectorat d'Innovació i Transferència, fent ús de les atribucions que li 
confereix la resolució de 20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV del 30 de 
maig de 2022) per la qual es deleguen determinades competències en els Vicerectorats, la Secretaria 
General, la Gerència i altres òrgans de la Universitat de València, 
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RESOL 

Primer  

Convocar i aprovar les bases del programa formatiu per al desenvolupament de la fase II de l'activitat “Aula 
Emprén”, denominada a la Universitat de València “Idees MOTIVEM”, amb l'objectiu de donar suport al 
desenvolupament d'idees en equip i projectes professionals individuals. 

El seu objectiu és ajudar al personal docent assistent a l'itinerari formatiu de la fase I del programa “Aula 
Emprén”, denominat “Escola MOTIVEM”, a motivar al seu alumnat, i constituir equips, preferentment 
interdisciplinaris, coordinats per aquest personal i formats per estudiants per a la presentació d'idees amb 
enfocament social, desenvolupant així competències i habilitats que estimulen la creativitat de l'alumnat i 
milloren la seua ocupabilitat.  

 

Segon 

La Universitat de València aportarà per al finançament de les despeses derivades d'aquest programa 
formatiu, una dotació global màxima de 17.000 €, finançats per la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat 
la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de 2 mesos, comptats des de l'endemà 
de la seua publicació. 

 

 

 

València, en la data de la signatura, 
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ANNEX I 

BASES 

1. Objecte 

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència convoca el programa formatiu per al desenvolupament de la fase 
II de l'activitat “Aula Emprén”, denominada a la Universitat de València “Idees MOTIVEM”, amb l'objectiu de 
secundar l'esforç del professorat, estimulant la creativitat de l'alumnat i coordinant el desenvolupament 
d'idees en equip, donant suport al desenvolupament d'idees que resolguen necessitats socials i projectes 
professionals individuals. 

Per a complir l'objectiu del programa és necessària la intervenció d'un professorat actiu dinamitzant equips 
formats per estudiants que concreten idees i les presenten en un format estandarditzat. Un professorat que 
participa prèviament en la “Escola MOTIVEM” i mostra el resultat de la seua acció motivadora coordinant i 
dinamitzant als estudiants en la competició “Idees MOTIVEM”, perquè expressen la seua creativitat, 
negocien, desenvolupen idees i les comuniquen, potenciant les seues competències com a exercici pràctic 
previ a l'activitat professional que realitzaran en finalitzar els estudis universitaris. 

La Universitat de València aportarà per al finançament de les despeses derivades de la formació impartida 
en el programa, una dotació global màxima de 17.000 €, finançats per la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Aquestes bases regulen el procés de selecció i les activitats formatives de la fase II de l'activitat Aula 
Emprén, denominada “Idees MOTIVEM”. 

2. Publicació de la convocatòria 

Aquesta convocatòria es publicarà en el Tauler d'anuncis de la Universitat de València 
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/). 

3. Formació: “Idees MOTIVEM” 

3.1. Objectiu 

Afavorir l'empleabilitat de l'alumnat de la Universitat de València amb la posada en pràctica de 
competències transversals a través del desenvolupament d'idees en equip sota la coordinació del 
professorat acreditat en la “Escola MOTIVEM”. 
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3.2. Participants 

S'hauran de presentar equips que estiguen coordinats per un docent i, almenys, 3 estudiants, podent 
completar-se, ateses les següents indicacions. 

3.2.1. Composició de l'equip: 

− Professorat de la Universitat de València, amb les següents funcions: 
− Coordinació: docents acreditats en l'Escola MOTIVEM en qualsevol de les seues edicions (1 

per equip), que es poden consultar en www.adeituv.es/ideasmotivem de la Fundació 
Universitat-Empresa de la Universitat de València, ADEIT. 

− Col·laboració: qualsevol docent (màxim 3 per equip). 
− Estudiants matriculats en centres propis de la Universitat de València, en qualsevol de les seues 

titulacions oficials (de 3 a 5 per equip). Un d'aquests estudiants pot procedir d'un itinerari de la Nau 
Gran de la Universitat de València. 

3.2.2. Limitacions de participació: 

− Professorat: la seua participació està limitada a un màxim de 3 equips o de 5, si almenys 2 són 
interdisciplinaris.  

− Estudiants: participaran com a màxim en un equip. 
− Equip: presentarà una única idea. 

3.3. Òrgan instructor i comissió d'avaluació 

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén), que realitzarà les actuacions procedents per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades a partir dels quals s'ha de pronunciar la resolució. 
Les comunicacions de totes les actuacions en el procediment es realitzaran, sempre que resulte 
tècnicament possible, a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València https://seu.uv.es, excepte 
aquelles per a les quals es dispose de manera específica un mitjà diferent o es considere convenient i 
justificat per circumstàncies concurrents. 

Els comentaris i consultes sobre el programa MOTIVEM i el procediment de sol·licitud s'atendran de la 
següent manera: 

− Les relatives a la dinàmica del programa MOTIVEM, formació d'equips, proposta d'idees, calendari de 
les activitats, programa formatiu, etc. han de dirigir-se a la Fundació Universitat-Empresa de la 
Universitat de València, ADEIT, com a òrgan gestor del programa a través de l'adreça de correu 
electrònic motivem@uv.es. 
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− Les relatives a la presentació de les sol·licituds i la seua formalització i resolució provisional i definitiva 
d'equips admesos i exclosos hauran de dirigir-se a l'adreça de correu electrònic uvempren@uv.es. 

Es constituirà una comissió d’avaluació que serà l'encarregada de valorar les idees presentades pels equips 
que complisquen els requisits de la convocatòria, d'acord amb els criteris de l'epígraf 3.4.5. de la present 
convocatòria. 

Aquesta comissió d’avaluació tindrà la següent composició: 

− La presidència recaurà en el director de la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén).  

− Una persona integrant del personal docent i investigador de la Universitat de València, pertanyent al 
Consell Acadèmic del programa MOTIVEM, que serà nomenada per l'òrgan convocant. 

− El director del departament de pràctiques en empresa de la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT. 

− Una persona representant del personal tècnic de la Unitat d’Emprenedoria que actuarà com a 
secretària, amb veu i sense vot. 

Aquesta comissió podrà ser assessorada per personal especialitzat per a la valoració de les idees 
presentades, formant grups de treball por branques de coneixement. En el seu cas, aquest personal serà 
nomenat per l'òrgan convocant. 

3.4. Desenvolupament del programa 

3.4.1. Sol·licitud de participació i inscripció d'equips 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia posterior a la publicació d'aquesta convocatòria en el 
Tauler d'anuncis de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i finalitzarà el 16 de febrer 
de 2023. 

La presentació de la sol·licitud es realitzarà a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València en 
aplicació de l'article 3 de l'Acord 92/2020 de 23 de juny, del Consell de Govern de la Universitat de València, 
pel qual s'aprova el Reglament del Registre Electrònic General de la Universitat de València (DOGV 
03/02/2022), seguint les següents indicacions: 

− Pas 1: Completar el formulari d'inscripció d'equips disponible en el següent enllaç 
https://links.uv.es/uvempren/IDEES_MOTIVEM, descarregar-lo en pdf i signar-lo de manera 
manuscrita o electrònica. 

− Pas 2: El o la docent que vaja a coordinar a l'equip o als equips haurà de presentar a través de la Seu 
Electrònica de la Universitat de València accessible en aquest enllaç 
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https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U tantes sol·licituds com 
equips coordine.  

− Pas 3: Una vegada s'haja accedit al tràmit i s'hagen completat els diferents apartats previs, en la 
pestanya “General” s'haurà de triar: 
-Tipus d'Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals. 
-Òrgan al qual es dirigeix: UNITAT D'EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN). 
-Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. IDEES MOTIVEM 2023.  

− Pas 4: Posteriorment, en la pestanya “Fitxers adjunts” de la Seu Electrònica de la Universitat de 
València, s'haurà d'adjuntar el formulari resultant del pas 1 signat de manera manuscrita o electrònica. 

Seran motius d'exclusió: 

− Las sol·licituds que no complisquen amb els requisits esmentats en aquestes bases. 
− Que incloguen dades que es demostre que son falses. 
− Que no es presenten d’acord amb allò especificat o sense tota la documentació exigida. 

Si la documentació aportada fóra incompleta, en compliment de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant perquè 
complete la documentació o esmene les deficiències, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de 
València amb advertiment que, si no ho fera, implicarà el desistiment de la sol·licitud. 

3.4.2. Resolució d'equips admesos i exclosos  

A la vista de la proposta de resolució de l'òrgan instructor, l'òrgan convocant dictarà la resolució provisional, 
amb la relació dels equips admesos i exclosos, donant un termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà al de 
la seua publicació en el Tauler d'anuncis de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) 
per a eventuals al·legacions i esmenes.  

Transcorregut aquest termini, l'òrgan convocant dictarà resolució definitiva que es publicarà en el Tauler 
d'Anuncis de la Universitat de València amb efectes de notificació (https://webges.uv.es/uvTaeWeb). 

Totes dues resolucions es publicaran addicionalment, en la web d'UVemprén (https://www.uv.es/uvempren) 
i de la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT www.adeituv.es/ideasmotivem amb efectes informatius. 

3.4.3. Presentació d'idees 

− Totes les persones dels equips admesos: 
− Seran donades d'alta a l'Aula Virtual MOTIVEM 2023 de la Universitat de València . 
− Hauran d'acceptar les bases de la convocatòria i la política de protecció de dades. 
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− L’alumnat lliurarà al professorat coordinador, fins al 3 d'abril inclusivament, la seua idea (veure annex 
III - “Desenvolupament de la idea”). 

− El professorat coordinador emplenarà, fins al 5 d'abril inclusivament, el formulari habilitat a aquest 
efecte amb la informació arreplegada en l'annex III - “Desenvolupament de la idea” que s'haurà de 
presentar en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de València.  

La informació a remetre no contindrà ni annexos ni enllaços a altres pàgines web, de la mateixa manera 
que no es podrà indicar ni el nom ni els cognoms dels components de l'equip. 

S'exclouran de la competició els equips que no seguisquen aquestes indicacions i les idees 
presentades que siguen còpia exacta d'unes altres ja existents.  

3.4.4. Formació dels equips  

Es posarà a disposició dels components dels equips admesos un programa formatiu voluntari, Talent 
MOTIVEM, per a millorar el funcionament de l'equip i l'elaboració de la idea que es presente.  

Aquest programa, de 6 hores de formació, s'estructura en 2 sessions, de 3 hores de duració cadascuna, 
que es realitzarà durant el període de desenvolupament de les idees i, on es treballaran els següents 
continguts: 

Módulo 1. Convocatòria Idees MOTIVEM 2023, casos pràctics i matemàtiques per al dia a dia. 
Módulo 2. Propietat intel·lectual, protecció de dades i objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS). 
Módulo 3. La creativitat i el treball en equip i la influència de les emocions. 
Módulo 4. Recomanacions per a una comunicació eficaç. Com treballar en equip. 

Se oferiran diversos grups, tant en horari de matí com de vesprada. Les persones que participen en Talent 
MOTIVEM podran sol·licitar a motivem@uv.es una acreditació personalitzada, sempre que, hagen assistit 
almenys al 80% de la formació. 

3.4.5. Valoració d'idees i formació d'equips finalistes 

Les idees presentades, que complisquen els requisits d'aquesta convocatòria, seran valorades per la 
comissió d’avaluació descrita en l'epígraf 3.3. d'aquesta convocatòria, d'acord amb els següents criteris, 
atorgant un màxim de 2 punts a cadascun d'ells: 

− Creativitat: pensar en noves idees o combinar les ja existents per a idear solucions innovadores i 
originals. 

Id: UV-REDFirma-2538500 Cod. Verificació: BD0SX99W3X5E5W0F

URL Verif: http://entreu.uv.es/



 

 

− Coherència: els objectius de la idea es defineixen amb claredat, es concreten els passos per a realitzar-
la a partir dels antecedents presentats i es descriuen els resultats esperats. La idea sorgeix de la 
formació acadèmica de l'equip. 

− Resolució de necessitats socials: cobreix una manca o necessitat real i constatada de la societat, 
identificant fins a quatre objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i esmentant les metes dels 
mateixos amb les quals es relaciona la idea. 

− Interdisciplinarietat: participants de diferents disciplines acadèmiques cooperen per a aconseguir 
l'objectiu proposat i es justifiquen les seues aportacions a la idea concreta que es presenta. La 
participació d'estudiants i docents de diferents disciplines és necessària per a valorar la 
interdisciplinarietat de la idea. 

− Presentació: el document està correctament redactat, aborda explícitament els diferents criteris i els 
objectius presentant-los amb claredat. La idea es presenta de manera atractiva en el vídeo. En conjunt 
s'aconsegueix una bona divulgació de la idea. 

Els equips admesos disposaran, a l'Aula Virtual, de la rúbrica detallada de valoració que s'aplicarà als 
criteris de valoració de les idees presentades. 

Per a fomentar la internacionalització dels equips, aquests podran sumar 0,5 punts al resultat de la valoració 
obtinguda per la seua idea, en cas d'integrar estudiants incoming, si no sobrepassen el 50% de l'alumnat 
de l'equip, i en cap cas les idees presentades podran superar els 10 punts. 

La comissió d’avaluació, encarregada d'analitzar les idees presentades, proposarà a l'òrgan convocant, a 
través de l'òrgan instructor, el llistat dels 20 equips finalistes.  

Sobre la base d'aquesta proposta, l'òrgan convocant dictarà resolució provisional d'equips finalistes deixant 
un termini de 5 dies hàbils per a presentar, en el seu cas, escrit d’al·legacions, a partir de l'endemà a la 
publicació d'aquesta resolució en el Tauler d'Anuncis de la Universitat de València 
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/). 

En el seu cas, els escrits d'al·legacions es presentaran a través del tràmit “registre electrònic” de la Seu 
Electrònica de la Universitat de València, dirigint-los a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén). 

Transcorregut el termini de 5 dies hàbils, l'òrgan convocant dictarà resolució definitiva que es publicarà en 
el Tauler d'Anuncis de la Universitat de València amb efectes de notificació 
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb). 

Addicionalment, totes dues resolucions es publicaran en la web d'UVemprén (https://www.uv.es/uvempren) 
i la de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, ADEIT 

(www.adeituv.es/ideasmotivem) amb efectes informatius. 
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Els 20 equips finalistes participaran en un taller de comunicació amb la finalitat de perfeccionar una futura 
presentació de les idees. 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució definitiva serà de 6 mesos des de l'endemà de la 
publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler d'anuncis de la Universitat de València 
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb). 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat 
la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de 2 mesos, comptats des de l'endemà 
de la seua publicació. 

3.4.6. Acreditació i reconeixement de la participació 

Les persones que participen en aquesta convocatòria obtindran una acreditació personalitzada. 

Aquesta activitat està reconeguda per a l'alumnat amb 2 crèdits de participació per Acord de Consell de 
Govern de l'11 de juliol de 2022. Per a obtenir aquest reconeixement, l'alumnat participant haurà d'acudir 
amb la seua acreditació al seu centre per a incorporar-los al seu expedient acadèmic com a “Reconeixement 
de crèdits per participació en activitats universitàries”. L'alumnat que haja participat en edicions anteriors 
només podrà sol·licitar el reconeixement de 2 crèdits de participació per la seua activitat en 2023 quan la 
idea presentada en esta convocatòria siga diferent de les presentades pels equips en els quals haja 
participat en convocatòries anteriors. 

3.4.7. Idees MOTIVEM i projecte professional 

L'alumnat dels equips que presenten les idees podrà realitzar una formació complementària de caràcter 
voluntari per a transformar-les en projectes professionals. La informació relativa al programa, dates, manera 
d'inscripció i desenvolupament d'aquesta formació els serà facilitada per l'equip gestor del programa 
MOTIVEM, a través de l'Aula Virtual MOTIVEM 2023. 

4. Dades de caràcter personal 

Dades del responsable 

Universitat de València Estudi General 

CIF: Q4618001D 

Av. Blasco Ibáñez 13 

46010 València 
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lopd@uv.es 

Finalitats i base jurídica del tractament 

En compliment del que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades personals subministrades en aquest procés 
s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en aquest programa. 

Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant. 

Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el programa, s'informa 
que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents: 

− A la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT per a la gestió i divulgació del programa MOTIVEM en 
xarxes socials, pàgina web i altres publicacions impreses. 

− Publicació de les resolucions de concessió en el Tauler d'Anuncis de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota 
el domini oficial de la Universitat de València. 

− A la Universitat de València, entitat col·laboradora amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, corresponsables del tractament de les dades de caràcter personal amb 
la finalitat de facilitar que les entitats que desenvolupen activitats de foment de l'emprenedoria presten 
una millor atenció a les persones emprenedores (http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos). 

− A la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del sistema 
informàtic que dóna suport al Canal d'Accés Únic a fi de conèixer l'activitat de l'ecosistema, el perfil de 
la persona emprenedora en la Comunitat Valenciana, el seguiment i traçabilitat de les persones 
emprenedores ateses, així com l'obtenció d'indicadors d'impacte de l'activitat de l'ecosistema, havent-
se definit, a tals efectes, com a indicadors d'impacte el nombre d'empreses creades per les persones 
emprenedores ateses, volum d'ocupació generada per tals empreses i la taxa de supervivència de les 
empreses (http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos). 
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Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els següents criteris. 
− Quant a las persones concurrents les quals no siguen admeses al programa, les dades es conservaran 

durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 
− Quant a les persones concurrents que siguen admeses en el programa, les dades es conservaran 

durant tot el període vinculat a la gestió del programa, s'incorporaran si escau a l'expedient de 
l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre 
mèrit acadèmic relacionat. 

Drets 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les 
seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al 
tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus 
drets, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, des d'adreces oficials de la 
Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu 
cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la Universitat de 
València. 

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al 
RGPD. Tenen habilitada una direcció lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició 
d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent. 

Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6 

5. Legislació aplicable 

En allò no previst per la convocatòria, aquesta haurà d'interpretar-se d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Id: UV-REDFirma-2538500 Cod. Verificació: BD0SX99W3X5E5W0F

URL Verif: http://entreu.uv.es/



 

 

ANNEX II 

FORMULARI DE SOL·LICITUD I INSCRIPCIÓ D'EQUIPS 

Dades de l’equip i branca de coneixement 

Nom de l'equip  

Branca de 
coneixement en la 
qual l'equip 
competirà 1 

 

Dades de la persona coordinadora de l'equip 

Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  

Correu electrònic 
(@uv.es):  

 
Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els justificants que 
faça falta per a la seua comprovació quan em siguen requerits. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada 
per a l'acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comporta l'exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de 
l'exigència de les responsabilitats que d'un altre ordre es puguen exigir. 
LOPD 
Les dades personals subministrades en aquest procediment, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisca amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa formatiu. Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del 
tractament, l'accés a les seues dades personals i la seua rectificació, cancel·lació i oposició; així com el dret a la portabilitat de les seues dades. Les persones interessades, 
poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament dirigit a l'adreça de correu electrònic uvempren@uv.es, quan ho facen des de les seues adreces oficials, o mitjançant 
escrit acompanyat de còpia de document d'identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al director de la Unitat d'Emprenedoria C/ Amadeu de 
Savoia nº4, baix, 46010 València.  
La Universitat de València , les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol 
informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6. Per a més informació sobre el tractament podeu consultar les bases de la convocatòria 
Idees MOTIVEM. 

 

                             ,             de                    de 202 

 

Signatura: 

  

                                                             
1 Serà necessari que la titulació de, almenys, un estudiant i la titulació en la qual impartisca o haja impartit docència, 
almenys, un docent de l'equip pertanguen a la mateixa branca de coneixement per la qual es vol competir. 
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Dades de l'estudiantat 
Estudiant 1 (portaveu) 

Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  Sexe:  

Estudis que cursa actualment en la 
Universitat de València   Curs:  

Correu electrònic 
(@alumni.uv.es):  

Estudiant 2  
Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  Sexe:  

Estudis que cursa actualment en la 
Universitat de València   Curs:  

Correu electrònic 
(@alumni.uv.es):  

Estudiant 3  
Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  Sexe:  

Estudis que cursa actualment en la 
Universitat de València   Curs:  

Correu electrònic 
(@alumni.uv.es):  

Estudiant 4 (opcional) 
Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  Sexe:  

Estudis que cursa actualment en la 
Universitat de València   Curs:  

Correu electrònic 
(@alumni.uv.es):  

Estudiant 5 (opcional) 
Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  Sexe:  

Estudis que cursa actualment en la 
Universitat de València   Curs:  

Correu electrònic 
(@alumni.uv.es):  
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Dades del personal col·laborador, en el seu cas 
Col·laborador/a 1 

Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon  

Correu electrònic 
(@uv.es):  

Col·laborador/a 2 
Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  

Correu electrònic 
(@uv.es):  

Col·laborador/a 3 
Cognoms:  Nom:  

DNI:   Telèfon:  

Correu electrònic 
(@uv.es):  
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ANNEX III 

DESENVOLUPAMENT DE LA IDEA 

Informació que ha de presentar l'alumnat de l'equip admès al docent coordinador/a 

(data límit: 3 d'abril de 2023) 
 
 

1. Identificació de l'equip i de la idea  
(No es podrà indicar cap nom ni cognom dels components de l'equip). 
1.1. Nom identificatiu de l'equip. 
1.2. Departament al qual està adscrit el professorat coordinador, i en el seu cas, col·laborador. 
1.3. Alumnat:  

1.3.1. Titulació/ns en la qual estiguen matriculats aquest curs acadèmic.  
1.3.2. INCOMING: s’ha d’indicar si en l'equip hi ha estudiants INCOMING. 

1.4. Resum descripció de la idea (màxim 140 caràcters, comptant els espais). 

1.5. Vídeo (duració màxima 60 segons): URL generada amb l'enviament a través de la consigna de la 

Universitat de València.  

1.6. Rama de coneixement: seleccionar la branca d'adscripció (Arquitectura i Enginyeria; Arts i Humanitats; 

Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques). Serà necessari que la titulació d’almenys un 

estudiant i la titulació en la qual impartisca o haja impartit docència, almenys, un docent de l'equip pertanguen a 

la mateixa branca de coneixement. 

2. Descripció detallada de la idea  
(No es podrà indicar cap nom ni cognom dels components de l'equip). 

Aquest apartat tindrà una extensió màxima de 2 pàgines (7.000 caràcters comptant els espais), per al que pot ser 

d'utilitat respondre a aquestes preguntes: Com sorgeix la idea?, en què consisteix?, quina necessitat social 

satisfà?, a qui va dirigida?, què la diferència d'unes altres?, com es desenvoluparia? i què tipus de recursos 

necessitaria? 

3. Criteris valoració idees presentades.  
(No es podrà indicar cap nom ni cognom dels components de l'equip). 
Explicar per què la idea presentada satisfà cadascun d'aquests 4 criteris. 

3.1. Creativitat: pensar en noves idees o combinar les ja existents per a idear solucions innovadores i originals 

(màxim 400 caràcters, comptant els espais). 

3.2. Coherència: els objectius de la idea es defineixen amb claredat, es concreten els passos per a realitzar-la a 

partir dels antecedents presentats i es descriuen els resultats esperats. La idea sorgeix de la formació acadèmica 
de l'equip. (màxim 400 caràcters, comptant els espais). 
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3.3. Interdisciplinarietat: participants de diferents disciplines acadèmiques cooperen per a aconseguir l'objectiu 

proposat i es justifiquen les seues aportacions a la idea concreta que es presenta. La participació d'estudiants i 
docents de diferents disciplines en necessària per a valorar la interdisciplinarietat de la idea (màxim 400 

caràcters, comptant els espais). 

3.4. Resolució de necessitats socials: cobreix una manca o necessitat real i constatada de la societat 

(màxim 400 caràcters, comptant els espais). 
3.4.1. Seleccionar fins a un màxim de quatre objectius de desenvolupament sostenible (ODS) amb els 

quals es vincula la idea presentada (1-Fi de la pobresa; 2-Fam zero; 3-Salut i Benestar; 4-Educació de 

qualitat; 5-Igualtat de gènere; 6-Aigua neta i sanejament; 7-Energia assequible i no contaminant; 8-Treball 

decent i creixement econòmic; 9-Indústria, innovació i infraestructura; 10-Reducció de les desigualtats; 11-

Ciutats i comunitats sostenibles; 12-Producció i consum responsable; 13-Acció pel clima; 14-Vida 

submarina; 15-Vida d'ecosistema terrestres; 16-Pau, justícia i institucions sòlides; 17-Aliances per a 

aconseguir objectius). 
3.4.2. Una vegada seleccionat els ODS amb els quals es vincula la idea presentada, esmentar les 

metes dels mateixos amb les quals es relaciona. 
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