
Cada dos anys, la Universitat Politècnica de València organitza la Fira dels Invents amb 
l’objectiu d’acostar a tota la societat la recerca que du a terme als laboratoris. 
L’exposició reuneix una vintena de productes, prototips i models desenvolupats en els 
departaments, instituts i centres de la universitat. 
 
Amb el títol «Repensat i fet», la mostra ofereix la possibilitat de conèixer de prop el 
treball d’investigadors i alumnes de la UPV en àmbits com l’aeronàutica, l’automoció, les 
noves aplicacions per a dispositius mòbils, la química, la construcció, les tecnologies per 
a la salut o l’agroalimentació, entre altres. A més, obri les portes als futurs investigadors, 
ja que també s’hi mostren els dos projectes guanyadors del concurs Petits Grans Invents 
2017, en el qual participen alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius. 
 
La Fira dels Invents és un esdeveniment que promou la Universitat Politècnica de 
València en el qual col·labora la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia 
(FECYT) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 
 
 
Formula Student 

 
 
Aquest prototip és capaç d’accelerar de zero a cent en 3,8 segons, té un pes de vora 225 
quilograms i és un dels més competitius a escala mundial. Creat amb els materials i 
processos de fabricació més bons, entre les innovacions destaca el monocasc en fibra de 
carboni amb nucli de niu d’abella d’alumini, el paquet aerodinàmic per a optimar el 
temps per volta i el sistema de telemetria. 
 
El projecte l’ha liderat l’alumnat de Generació Espontània FSUPV amb la col·laboració de 
l’Institut de Disseny per a la Fabricació (IDF), CMT-Motors Tèrmics i l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSED). A més, té el suport d’un gran nombre 
d’empreses nacionals i internacionals, com ara Gurit, SRG Global, InstantLink o 
Prototech. 
  
 
 
  



Andy, el primer robot amb diabetis d’Espanya 
 

 
 
Andy és el primer robot amb diabetis d’Espanya. L’han creat investigadors de l’Institut 
d’Automàtica i Informàtica Industrial de la UPV, amb l’objectiu d’ensenyar als xiquets 
com regula el cos la glucosa. Porta incorporat a l’interior un simulador que informa de la 
glucèmia en sang virtual en temps real i que respon segons l’activitat que fa i la dosi 
d’insulina que se subministra.  
 
El xiquet pot veure a través del robot les conseqüències de dosificar-se bé o malament 
la insulina; Andy l’ajuda a captar i entendre més bé aspectes clau de la gestió de la 
teràpia de la diabetis. 
 
 
 
Hyperloop UPV 
 

 
  
HYPERLOOP UPV és un sistema de transport terrestre de passatgers i mercaderies 
revolucionari que assolirà velocitats de mil quilòmetres per hora i que es presentarà a 
l’agost a Califòrnia. El sistema va nàixer com a projecte per a la competició internacional 
d’idees per a desenvolupar el futur del transport que promou Elon Musk, creador 
d’iniciatives ben reeixides com Paypal, Tesla, SolarCity, SpaceX... L’ha creat un grup 
d’alumnes de la UPV, coordinats pel professor i investigador del CMT Vicente Dolz. 
 
HYPERLOOP és una idea de transport basat en un sistema de tubs grans al buit pels 
quals circulen unes càpsules (els pods) similars a les utilitzades en els supermercats per a 
succionar els diners, però a velocitats de mil quilòmetres per hora i amb capacitat per al 
transport de passatgers o càrrega. El sistema faria possible connexions industrials 



importants, com ara entre Algesires i Hamburg en només tres hores, o entre Madrid i 
París en una hora. Un altre dels grans avantatges que té és evitar les esperes llargues a 
les zones d’embarcament. 
 
www.hyperloopupv.com 
 
 
 
VineRobot 
 

 
 
El laboratori de Robòtica Agrícola de la UPV presenta dos prototips de robot autònom 
per a fer mapes agronòmics sobre vinyes. Es tracta de vehicles elèctrics de quatre rodes, 
amb un pes al voltant de 100 quilograms, una alçària d’1,5 metres i una planta 
d’aproximadament 1×1,5 metres, que incorporen sensors d’ultrasons, panells solars, un 
sensor de monitoratge i un sistema de visió artificial, que ajuda a decidir quan veremar. 
 
Els robots seran capaços de navegar de manera automàtica per les vinyes i permetran 
obtenir en temps real dades d’una rellevància especial per als productors. Les dades 
conformaran diversos mapes que es podran llegir d’una manera molt senzilla a la 
pantalla de l’ordinador del mateix robot i s’emmagatzemaran perquè qualsevol usuari o 
usuària les puga analitzar posteriorment. 
 
 
 
  

http://www.hyperloopupv.com/


Mobile Ecosensor Dron 
 

 
 
Mobile EcoSensor és una plataforma que monitoritza, en temps real, la contaminació 
atmosfèrica de diferents tipus com ara ozó, CO2 i NO2. La plataforma mostra els valors 
als usuaris mitjançant una interfície amigable perquè puguen comprendre’n la 
informació. EcoSensor l’han desenvolupat investigadors del Grup de Xarxes de 
Computadors del Departament DISCA de la UPV. 
EcoSensor s’ha desenvolupat amb l’esquema de crowdsensing, és a dir, el monitoratge 
el fan de manera distribuïda els usuaris utilitzant sensors específics, i les dades es 
processen en un servidor central que permet la generació de mapes de pol·lució 
detallats en una àrea determinada. Com a complement per a zones d’accés difícil, 
Ecosensor disposa de l’ús de drons capaços de rastrejar fonts de contaminació i, tot 
seguit, mapar l’àrea circumdant. 
La plataforma integra dos elements: un sensor mòbil que pot instal·lar-se en diferents 
tipus de vehicles (sistema de transport públic, bicicletes, drons, etc.) i un servidor 
central on s’emmagatzema i processa la informació per a generar mapes detallats de 
contaminació. 
 
 
 
Rollup Games 
 

 
 
Rollup Games és una aplicació que complementa la col·lecció d’estores enrotllables 
infantils Rollup Games (quatre models diferents), a la venda en exclusiva a les botigues 
Leroy Merlin d’Espanya i Portugal (www.leroymerlin.es). A través de la càmera del 

http://www.leroymerlin.es/


dispositiu mòbil, mitjançant realitat augmentada, l’usuari o usuària pot fruir de 
continguts addicionals com ara animacions 3D, jocs, fotoreclam... 
 
El projecte l’ha desenvolupat Unit Experimental (www.unitexperimental.com) per a 
Isabel Curtains SA (www.cortinasisabel.com).  
 
L’aplicació permet utilitzar un element quotidià present en la decoració de moltes cases 
com a element interactiu capaç d’explicar històries, inclosos jocs i múltiples activitats 
per a fer en família. Al contrari que moltes aplicacions que requereixen d’un ús 
immersiu, que aïlla l’infant amb el dispositiu mòbil, Rollup Games està pensada per a 
narrar històries, divertir-se en grup fent fotografies ben gracioses amb els seus 
personatges favorits i fins i tot tenir compte d’una mascota virtual dia a dia, per a 
aprendre valors tan importants com la responsabilitat i la constància.  
 
L’equip interdisciplinari està especialitzat en experiències transmèdia enfocades a actes 
culturals, museus, centres d’art i està format per investigadors de la Facultat de Belles 
Arts i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la UPV. 
 
 
 
Sisbrick, rajola antisísmica 
 

 
 
Sisbrick és un nou dispositiu –amb forma de rajola– que permet millorar la resposta dels 
edificis als moviments sísmics, l’han desenvolupat investigadors de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia del Formigó i l’ha patentat la UPV.  
A partir d’una determinada combinació de materials, Sisbrick permet un comportament 
dual. D’una banda, és capaç d’absorbir els moviments horitzontals que provoca el sisme. 
A més, suporta les càrregues verticals que actuen sobre l’estructura dels edificis. 
Com que té forma de rajola convencional, es pot col·locar sense problema utilitzant les 
tècniques tradicionals de construcció de barandats, sense operacions ni productes 
addicionals. Pel que fa a la localització dels dispositius, no cal alçar els barandats 
complets amb el nou tipus de rajola, sinó que n’hi ha prou de posar-ne de manera 
localitzada seguint determinats esquemes de disposició. Els dispositius així disposats 
actuarien com un sistema de seguretat, que impedeixen l’entrada en càrrega dels 
barandats durant el moviment sísmic. 
 
 

http://www.unitexperimental.com/
http://www.cortinasisabel.com/


Museu Hologràfic 
 

 
 
L’Institut IDF presenta un nou concepte de museu de realitat augmentada, que ofereix a 
l’espectador experiències interactives noves per a l’exposició de produccions 
multimèdia tridimensionals. 
Al museu es mostren diversos models interactius que corresponen a l’experimentació de 
models comunicatius nous entre la realitat i la virtualitat tant per a futures aplicacions 
industrials com culturals. S’aprofundeix així en el desenvolupament d’un llenguatge 
propi per a aquest «espai mixt» que siga capaç de crear noves experiències sensorials 
immersives. Concretament, els continguts exposats mostren d’una banda els avanços 
del grup en la creació d’interfícies de realitat augmentada per a manejar robots 
industrials, i de l’altra es mostren una sèrie d’aportacions artístiques dels alumnes i 
membres de l’equip investigador de l’IDF que tracten d’explotar les possibilitats 
creatives d’aquest nou format expositiu.  
 
 
 
Vake It, pastís per a vegans 
 

 
 
Vake it és un preparat elaborat amb productes en pols deshidratats apte per a vegans, 
de sabor salat o dolç, en format kit, que es pot cuinar de manera ràpida i senzilla; només 
necessita refrigeració. L’han ideat quatre alumnes del grau en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments, que s’imparteix en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del 
Medi Natural de la UPV. L’equip, que forma part, a més, del programa de Generació 
Espontània de l’ETSEAMN, l’han coordinat els professors i investigadors del Grup Cuina 
de la UPV, Javier Martínez, Mª Jesús Pagán i Purificación García. 



 
El preparat inclou tots els ingredients que el consumidor necessita per a fer aquestes 
postres, excepte l’aigua, necessària per a elaborar el farcit del pastís, i alguna volta el 
greix, necessari per a compactar la base. 
 
Vake It va ser elegit com el producte més innovador en la final nacional d’Ecotrophèlia. 
Després del triomf en aquesta fase, l’equip de la UPV representarà Espanya en 
Ecotrophèlia Europa 2017, que es farà al novembre a Londres. 
 
 
 
 
 
Pans i rosquilletes amb microalgues 
 

 
 
Investigadors del grup CUINA presenten pans i rosquilletes fets amb diferents 
microalgues i cianobacteris, en concret, Chlorella vulgaris, Tetraselmis chuii i Arthrospira 
platensis, en percentatges variables que van des del 0,5 al 2 per cent.  
La incorporació d’aquests ingredients respon a la demanda creixent del consumidor de 
noves varietats de pa que a més aporten beneficis nutritius extra a la salut. 
Les microalgues i els cianobacteris són portadors de quantitats altes de proteïnes, 
vitamines, carotenoides, antioxidants i altres substàncies de gran interès i benefici per a 
la salut humana. Són, a més, font d’aminoàcids essencials, a més de proporcionar una 
digestibilitat més alta. Hi ha microalgues que són precursores originals d’àcids grassos 
poliinsaturats: EPA, DHA, ARA i ALA que no s’aconsegueixen trobar en un altre tipus 
d’aliment d’origen vegetal. Moltes espècies les han aprovades en la legislació de Novella 
Foods, per la qual cosa es revaloren i ofereixen una alternativa davant de l’ús com a 
biocombustible o pinsos per a alimentació animal. 
 
 
 
  



Dispositius de transmissió i processament de senyals per a microsatèl·lits 
 

 
 
Aquests dispositius, desenvolupats per investigadors de l’Institut de Telecomunicacions i 
Aplicacions Multimèdia, es podrien utilitzar en els satèl·lits de dimensions xicotetes 
(microsatèl·lits, nanosatèl·lits i picosatèl·lits), el desenvolupament dels quals en els 
pròxims temps es preveu molt important amb l’extensió de l’internet de les coses 
(Internet of things). Amb aquestes tecnologies es podrien implementar tots els 
components d’un frontend d’RF complet a bord d’aquests satèl·lits de dimensions 
xicotetes. És una tecnologia de molt bones prestacions, econòmica, i de poc pes i volum. 
Es tracta de dos mitjans guiats de transmissió i processament de senyals, amb unes 
prestacions quasi tan bones com les de la guia d’ona rectangular tradicional utilitzada en 
la càrrega útil de satèl·lits de comunicacions, però molt més econòmiques i fàcils de 
fabricar, i amb més poc pes i volum.  
 
 
 
LenteYa 
 

 
 
LenteYa és un plat de llentilles liofilitzades –que es reconstitueixen només amb aigua– 
presentades en un envàs autocalfable «ideal per a persones sense temps per a cuinar 
per qüestions de faena o sense recursos per a cuinar, com els excursionistes». Es tracta 
d’una manera original de promoure el consum de llegums, pels beneficis que aporten 
com ara pot ser l’aportació de minerals, hidrats de carboni d’absorció lenta i fibra. 
L’han ideat quatre alumnes del grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, que 
s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la 
UPV. L’equip, que forma part, a més, del programa de Generació Espontània de 



l’ETSEAMN, l’han coordinat els professors i investigadors del Grup Cuina de la UPV, 
Javier Martínez, Mª Jesús Pagán i Purificación García. 
 
 
 
Caloe, mousse amb àloe vera i flors 
 

 
 
Caloe és una gamma de mousses fets de beguda i iogurt de soia amb la peculiaritat que 
inclou entre els ingredients suc d’àloe vera i flors. L’àloe vera és, a més, considerat un 
superingredient. També destaca que se substitueix la base tradicional del producte (llet 
de vaca) per beguda de soia, que aporta isoflavones, compost que ajuda a millorar les 
conseqüències de la menopausa. 
L’han ideat cinc alumnes del grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, que s’imparteix 
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la UPV. 
L’equip, que forma part, a més, del programa de Generació Espontània de l’ETSEAMN, 
l’han coordinat els professors i investigadors del Grup Cuina de la UPV, Javier Martínez, 
Mª Jesús Pagán i Purificación García. 
 
 
 
Tangibot 
 

 
 
Tangibot és el primer robot d’Espanya per a xiquets en edat preescolar que desenvolupa 
la col·laboració i el pensament computacional basat en tecnologia RFID. L’han 
desenvolupat investigadors del grup de recerca ISSI-Futurelab del Departament de 
Sistemes Informàtics i Computació. Porta incorporat un lector de radiofreqüència RFID i 



un computador de la plataforma Lego Mindstorms que li permet detectar elements 
interactius en l’entorn i rebre ordres de moviment mitjançant una interfície natural. 
Tangibot permet desenvolupar habilitats socials i col·laboratives perquè el robot es 
controla mitjançant l’acció conjunta de quatre xiquets que tenen cadascun la 
responsabilitat de fer un tipus de moviment del robot (avant, arrere, esquerra i dreta). 
D’altra banda, facilita el desenvolupament del pensament computacional ja que els 
xiquets han de resoldre mitjançant el robot diferents tipus de problemes i per a fer-ho 
han de planificar les accions que han de fer, seqüenciar-les i executar-les de manera 
coordinada. El robot s’ha utilitzat amb èxit en escenaris educatius d’escoles de 
preescolar de la Comunitat Valenciana i a l’Escola d’Estiu de la UPV. 
A més, el robot permet fer tasques d’estimulació cognitiva per a persones d’edat 
avançada i habilita la realització de jocs intergeneracionals en els quals participen 
conjuntament xiquets i avis utilitzant un artefacte tecnològic que potencia una forma 
d’interacció natural i intuïtiva que tots dos poden utilitzar. 
 
 
 
Bicicleta instrumentalitzada 
 

 
  
Es tracta d’una bicicleta equipada pel Grup d’Enginyeria de Carreteres de la UPV amb 
diversos sistemes que tenen com a objectiu registrar de quina manera es produeix la 
interacció entre els vehicles motoritzats i les bicicletes, amb una atenció especial als 
avançaments i les maniobres de seguiment. 
En concret, l’equip d’investigadors de la UPV ha incorporat a la bicicleta dues càmeres 
de vídeo d’alta resolució dotades amb sistema de posicionament GPS per a registrar la 
maniobra d’avançament, un velocímetre làser que registra la velocitat relativa a la qual 
circulen els vehicles motoritzats respecte a la bicicleta en l’avançament i un polsador 
amb el qual el ciclista registra el nivell de risc percebut durant la maniobra.  
L’estudi dut a terme amb la bicicleta instrumentalitzada permet analitzar en profunditat 
la maniobra d’avançament, fet que és d’una gran utilitat en l’àmbit de la seguretat 
viària. 
 
 
 
  



Llengües electròniques voltamètriques 
 

 
 
Les llengües electròniques voltamètriques són una eina ràpida, simple i de baix cost per 
a l'anàlisi de mostres mitjançant les quals poden detectar-se espècies que presenten 
processos redox reversibles o irreversibles en dissolució. 
A l'Institut Interuniversitari de Recerca de Reconeixement Molecular i Desenvolupament 
Tecnològic s'ha avaluat la possibilitat d'aplicar aquesta eina al monitoratge del procés de 
digestió anaeròbica de residus per a la producció de biogàs en col·laboració amb 
l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). 
 
 
 
Sucs de fruita i iogurts enriquits amb àcid fòlic 
 

 
 
L’Institut IDM i el Departament de Tecnologia d’Aliments presenten àcid fòlic i folats 
encapsulats en micropartícules mesoporoses de sílice funcionalitzades amb portes 
moleculars que responen a canvis de pH. Suport que actua com a sistema d’alliberament 
controlat de la vitamina i que permet així protegir-la d’agents externs i alliberar-la en 
l’intestí prim, fet que en millora la bioaccessibilitat. 
Aquest sistema d’encapsulació s’ha fet servir per al desenvolupament de sucs de fruita i 
iogurts enriquits amb àcid fòlic destinats a la població general, i especialment a dones 
embarassades per prevenir problemes en el desenvolupament del fetus com ara l’espina 
bífida, i evitar l’abús de suplements d’aquesta vitamina que podrien tenir efectes 
adversos per a la salut.  
 
 



Sistema de filtració per a l’esterilització d’aigua i aliments líquids 
 

 
 
Sistema de filtració basat en un jaç de partícules de sílice amorfa funcionalitzades amb 
compostos actius de productes naturals com ara els olis essencials de plantes. La 
immobilització d’aquests compostos bioactius sobre la superfície de les partícules 
permet obtenir suports híbrids organicoinorgànics amb activitat antimicrobiana. El pas 
del líquid a través del jaç de partícules funcionalitzades amb compostos bioactius en 
permet l’esterilització per l’efecte combinat de la retenció i la inhibició dels 
microorganismes en contacte amb les partícules. 
 
 
 
Dron EGNOS 
 

 
 
Aeronau no tripulada que incorpora un sistema de navegació aèria europeu (EGNOS) 
d'alta precisió i amb prestacions certificades per l'Organització d'Aviació Civil 
Internacional (OACI).  
El seu objectiu és substituir les aeronaus tripulades en les operacions d'assaig de vol, per 
a poder validar procediments de les fases d'aproximació i aterratge en aeroports que 
vagen a utilitzar el sistema EGNOS. 
Desenvolupat pel Departament d'Enginyeria Cartogràfica en col·laboració amb l'Institut 
de Disseny i Fabricació. 
 
 
 
  



Mini SP  
 

 
 
Impressora 3D desenvolupada per la jove empresa valenciana Sirius Prototypes i el 
FabLab València (Institut IRP, UPV), que n’ha iniciat fa poc la comercialització per a un 
mercat domèstic i de bricolatge digital. 
La principal innovació del sistema és el segell Do It Together; consta d’un llit de 15x15 
cm, estructura en metacrilat, ancoratges impresos en 3D (RepRap), Arduino Mega i 
desenvolupament de codi obert (open source). Inclou un extrusor MK8 que permet un 
millor funcionament del filament de material. 
Es tracta, a més, de la impressora 3D més econòmica del mercat fabricada a Espanya.  
 
 
 
IDF-17 
 

 
 
El nostre prototip és capaç de recórrer 1294 quilòmetres amb un litre d'etanol, i acaba 
de quedar classificat entre els 12 primers en la prestigiosa competició Shell Eco-
Marathon Europe 2017, celebrada a Londres. Fabricat en monocasc de fibra de carboni, 
té un pes de 38 kg i un motor de només 25 cc. Aquest projecte ha sigut liderat per 
alumnes del programa Generació Espontània del campus d'Alcoi i investigadors de 
l'Institut de Disseny i Fabricació. Té el suport d'empreses i institucions. 
 
 
 
  



Levanta 
 

 
 
El projecte Levanta - Independència Accessible per a Persones Discapacitades va obtenir el 
premi concedit pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana - 
Demarcació de València en Petits Grans Invents 2017. El projecte ha sigut desenvolupat per 
alumnes del British School d'Alzira. En aquest, presenten un exosquelet motoritzat impulsat per 
bateries  a fi que les persones discapacitades aconseguisquen tenir més independència i 
llibertat. El projecte tracta d'utilitzar la revolució de la tecnologia i la informació per a crear un 
exosquelet molt més accessible gràcies a funcions reduïdes, simplificació del disseny, reducció 
de la durada de la bateria, ús d'electrònica de preu reduït i programari de font oberta. 

 
 
 
MaIOT 
 

 
 
El projecte MaIOT, presentat per alumnes del Col·legi Salesià Joan XXIII d'Alcoi , va rebre el 
premi de la UPV en l'última edició de Petits Grans Invents. Es tracta d'una jaqueta intel·ligent, en 
la qual les indicacions que el ciclista realitza amb el braç, i que assenyalen canvis de direcció, són 
transformades en senyals lluminosos en l'esquena del ciclista per a facilitar la visió a la resta 
d'usuaris de la via i poder evitar accidents. El sistema, a més, incorpora diferents sensors que 
permeten conèixer en temps real (a través del dispositiu mòbil) diferents condicions ambientals: 
posició, velocitat i detecció de caigudes amb avís a emergències. 

 
 
 
  



Soundcool 
 

 
 
Soundcool és un sistema gratuït per a la creació col·laborativa musical amb mòbils, 
tauletes, Kinect i MAX/MSP/Jitter. Consisteix en un conjunt de mòduls per a transformar 
el so que funcionen en un ordinador i es poden controlar amb els mòbils via Wi-Fi per 
mitjà de l'app Soundcool, disponible en PlayStore i Apple Store. Soundcool és un 
desenvolupament del Grup d'Arts Performatives i Tecnologia (PerformingARTech) de la 
Universitat Politècnica de València, que va començar en 2013, i que des de llavors no ha 
parat de créixer adoptant-se en diversos centres europeus i aconseguint diferents 
premis, com ara el Premi del SIMO 2016 a la Millor Experiència en Programació i 
Robòtica. 
 
 
 
Joc interactiu glucosa 
 

 
 
L’Institut ai2 presenta un joc d'ordinador interactiu que té com a objectiu ensenyar la 
manera en què el cos regula la glucosa, quina és la missió de cada òrgan i com ha 
d'actuar una persona amb diabetis, centrant-se en el càlcul de la dosi d'insulina per a 
una menjada. 
Es tracta d'un simulador en temps real que ajuda els més menuts a conèixer el procés 
metabòlic i els facilita la interiorització de coneixements importants per a millorar la 
seua qualitat de vida. 
 


