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1. INTRODUCCIÓ 

Up! Steam és la iniciativa del Consell Social de la Universitat Politècnica de 
València per a promoure la importància d'introduir l'aprenentatge a partir de les 
cinc disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques).     
 
En aquesta nova edició, el programa de Up! Steam es diu: STEAM JAM. 
 
El desafiament STEAM JAM es basa a traslladar als joves el repte de com fomentar 
les STEAM entre ells. Tot un desafiament per als joves Comunitat Valenciana, 
nadius digitals, amb una manera de veure el món i de pensar diferent a 
generacions mes antigues. Definitivament, la seua visió sobre com interpretar les 
STEAM i com fer que els seus companys s'interessen i motiven per elles és únic i 
original.  
 
D'aquesta manera, el repte STEAM JAM vol donar ales a  tots els joves talentosos i 
brillants de la Comunitat Valenciana capaços d'entendre el món i liderar la 

transformació cap a una societat on les STEAM juguen un paper crucial en la vida 
de cada individu. 
 
El repte consisteix a desenvolupar eines originals i creatives que fomenten les 

carreres científic-tecnològiques per a aproximar la ciència, la tecnologia, 
l'enginyeria, l'art i les matemàtiques i incentivar els estudis i vocacions per 
aquestes carreres de manera directa 
 
Un repte plantejat a les escoles i instituts de la Comunitat Valenciana, on cada 
centre educatiu pot participar amb diversos equips* diferents en cadascuna de les 
dues categories:  
 

1. Desenvolupament d'eines per a fomentar les STEAM mitjançant videojocs. 
2. Desenvolupament d'eines per a fomentar les STEAM mitjançant Apps. 

 
 
 
 
 
 
* En cas de voler presentar més de 3 equips per categoria s'ha de consultar cridant a Escola de 
Ciència al 963811506 de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30. 
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2. DESAFIAMENT I NORMATIVA STEAM JAM 

El desafiament consisteix en el desenvolupament d'eines per a fomentar les 
STEAM mitjançant vídeo-jocs o Apps. Consisteix a inventar, dissenyar i programar 
videojocs o Apps capaces de fomentar els estudis i vocacions per les assignatures 
STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. 
 
 
Cada centre educatiu pot presentar diversos equips per categoria* composats per 
joves de 10 a 16 anys. Els equips estaran equilibrats en gènere en la composició i 
liderats per una dona. 
 
Durant el desenvolupament de les eines (ja siguen videojocs o Apps), tots els 
equips es podran comunicar entre ells a través de la nostra plataforma de 
comunicació en línia creant una comunitat de coneixement, creixement i 
respecte. 
 
Els equips amb més participació en la comunitat i la demostració d'una major 
col·laboració amb altres equips seran recompensats a la final. Per augmentar la 
participació i la comunicació entre equips, hi haurà un facilitador en la 
comunitat en línia durant tota la duració del torneig. 
 
Durant el desafiament, es realitzaran 6 webinars en línia (3 webminars de 
programació de videojocs i 3 webminars de desenvolupament d'aplicacions) 
oberts a tots els equips per ensenyar-los a utilitzar diferents llenguatges i eines de 
programació i disseny. 
 
El llenguatge de programació recomanat per al desenvolupament de videojocs és 
Scratch 3.0. i l'eina per fer Apps és AppInventor. 
 
Scratch és un llenguatge de programació gratuït que compta amb una comunitat en 
línia on es poden crear històries interactives, jocs i animacions. 
 
No obstant això, la programació es pot realitzar en qualsevol altra plataforma (per 
exemple GameMaker) o llenguatge de programació, sempre que permeta la seua 
exportació a HTML5 per executar-se en un navegador web compatible amb 
Chrome. 
 
Una vegada acabats els videojocs i les Apps, els equips podran pujar els seus 
projectes a la plataforma habilitada per ser avaluats. També haurà de pujar un 
vídeo de presentació del projecte on es presenten els membres de l'equip i 
explicar la motivació i finalitat del projecte que han realitzat, així com el seu 
desenvolupament. 
 
Una vegada finalitzat el període de publicació dels videojocs i les Apps, s'iniciarà el 
període de votació pública, on qualsevol usuari, ja siga membre d'un equip, 
company de classe, amic o familiar, podrà votar els projectes.  
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Després d’obtindre el rànquing final dels projectes, el jurat decidirà el projecte 
guanyador de cada categoria format per un equip de jutges pertanyents al Consell 
Social i persones rellevants del món dels videojocs i de les STEAM de la Comunitat 
Valenciana. L'equip que obtinga la mitjana més alta entre totes les categories 
s'emportarà el premi del concurs. El rànquing final de cada categoria es podrà 
consultar quan acabe el període de votació obert al públic. 
 
Cada projecte serà avaluat segons cinc criteris: 
 

1. Excel·lència: Els equips han d'aspirar a l'excel·lència acadèmica en el 
desenvolupament de projectes. Es valora la cerca de la informació, els 
mètodes seguits, l'aplicació dels objectius proposats en el context de les 
branques de STEAM, els arguments presentats, l'experimentació i els 
resultats aconseguits. 

2. Innovació: Apostem per projectes innovadors, creatius; que proporcionen 
una cosa diferent, arriscat i transgressor. 

3. Disseny: No hem d'oblidar-nos de buscar la millor experiència d'usuari 
(UX) possible. Valorem gràfics, el disseny dels elements de la interfície 
d'usuari i els gràfics, tant per a aplicacions com per a videojocs.  

4. Tècnica: Volem premiar les habilitats tècniques dels participants, la 
manera de definir el projecte i com s'ha implementat. 

5. Presentació: Tan important és tindre un bon projecte com saber presentar-
ho. Avaluem la pàgina del projecte, la documentació i el disseny. 
Imprescindible el vídeo presentació, volem que causeu un gran impacte. 

 
Els equips guanyadors de cada categoria rebran una nova PLAYSTATION 5 i cada 
integrant rebrà un premi individual. 
 
Tots els participants rebran una samarreta de STEAM JAM i un diploma de 
participació i assistència als webminars.  
 
 
* En cas de voler presentar més de 3 equips per categoria s'ha de consultar cridant 
a Escola de Ciència al 963811506 de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30. 

3. COM PARTICIPAR? 

La participació dels estudiants valencians serà en equip i sempre dins del centre 
educatiu on estiguen matriculats. 
 
Els equips es formaran seguint les següents premisses: 
 

- Cada centre pot presentar diversos equips* per categoria. 
 
- Els equips tindran un nombre limitat d’integrants, entre 2 i 12 estudiants 
triats pels responsables designats pel centre per a liderar el projecte. 
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- La participació femenina haurà de ser representativa. 
 
- Es triarà una dona portaveu per equip. 

 
- Cada equip serà identificat durant tot el concurs, amb un nom que serà 
triat pels seus membres. 

 
- Per a registrar l'equip pots emplenar el formulari del següent enllaç: 
https://forms.gle/wqY8jWxtKst1zoyYA 

 
- També es pot registrar un equip  enviant un correu electrònic a la següent 
adreça hola@upsteam.es , incloent:  

 
o Nom complet del professor/a 
o Dades de contacte del professor/a 
o Dades de contacte del centre educatiu 
o Nom dels equips 
o Categories seleccionades 
o Noms i edats dels participants  

 
* En cas de voler presentar més de 3 equips per categoria s'ha de consultar cridant a Escola de 
Ciència al 963811506 de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30. 

 
 

4. TUTORS 

Cada centre participant designarà un tutor/a, preferiblement un professor/a de 
tecnologia, com a interlocutor, suport dels joves participants i representant. 
 
Els docents designats per cada centre s'asseguraran que els menors que apareguen 
en qualsevol material audiovisual i de comunicació tinguen consentiment dels seus 
tutors per a participar en el desafiament. 
 
Els equips poden tenir el nostre assessorament professional durant tot el període 
de desenvolupament dels projectes a través de la comunitat. 
 
 

5. LLIURAMENT DE PREMIS 

Es desenvoluparà una cerimònia de clausura, presentació de guanyadors i 
lliurament de premis en la qual participaran els responsables i autoritats del 
Consell Social de la UPV i personalitats del món dels videojocs i les STEAM de 
València. 
 

https://forms.gle/wqY8jWxtKst1zoyYA
mailto:hola@upsteam.es
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L'equip guanyador de cada categoria rebrà una exclusiva PlayStation 5  disponible 
al mercat aquest Nadal o premi de característiques  similars, a més d'un premi 
individual per a cada participant. 

 

6. CALENDARI DEL PROGRAMA 

 INICI FI 
Comunicació del STEAM JAM als centres educatius 18 
desembre 

18 desembre  

   

Termini d'inscripció d'equips 18 desembre 15 febrer 

   

 
Presentació i cerimònia d'inauguració del STEAM JAM 

 
per determinar 

 
 

   

Webminar: videojocs 1 per determinar  

   

Webminar: videojocs 2 per determinar  

   

Webminar: videojocs 3 per determinar  

   

Webminar: Apps 1 per determinar  

   

Webminar: Apps 2 per determinar  

   

Webminar: Apps 3 per determinar  

   

Període de presentació dels projectes en la plataforma 17 maig 23 maig 

   

Període de votació popular 24 maig 9 juny 

   

Avaluació de projectes per part del jurat  10 juny 16 juny 

   

Cerimònia de clausura, comunicació de guanyadors i 
lliurament de premis 

17 juny  

   

 
 

 


