
 

Bases del concurs «Llegeix la 
teva tesi en 4 minuts» 
Convocatòria 2018 
 

1. Objectiu de la convocatòria 
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, organitza la final del concurs «Llegeix la teva tesi en 4 
minuts», en què participaran les dotze universitats catalanes. La final consistirà en una 
sessió única, oberta, pública i presencial en què es presentarà una persona candidata 
per universitat que haurà estat seleccionada després d’una fase classificatòria. 
 
L’objectiu del concurs és plantejar als estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina 
científica, el repte d’explicar la seva recerca durant un temps màxim de quatre minuts 
en un llenguatge senzill i fàcilment comprensible per a un públic general. El propòsit 
d’aquesta iniciativa és acostar la recerca dels joves científics a la societat, i també 
potenciar l’interès d’aquests en la divulgació i difusió de la ciència.  
 
L’Escola de Doctorat organitza la primera fase eliminatòria del concurs per obtenir el 
candidat o la candidata de la Universitat Oberta de Catalunya que participarà en la 
fase final. D’aquesta manera, l’Escola vol incentivar que els doctorands millorin les 
capacitats i tècniques per a transmetre i divulgar coneixement de manera entenedora, 
contribuir que els futurs investigadors prenguin consciència de la rellevància de 
transferir coneixement científic a un públic no especialitzat, en sintonia amb la vocació 
de servei públic de les universitats, i acostar la ciència, el coneixement i la recerca que 
es fa a la UOC a un públic no especialitzat. 
 
 

2. Requisits de participació 
Els candidats han de complir els requisits següents: 
 

● Ser doctorand o doctoranda del segon any, com a mínim, amb la matrícula 
activa i abonada. 

● No haver defensat la tesi abans de la presentació de la sol·licitud. 
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● Tenir, en el moment de sol·licitar la participació en el concurs, el vistiplau del 
director o directora de tesi. 

● Comprometre’s a ser present físicament el dia de la celebració de la  final 
del concurs , atès que no és permesa la participació a distància. En l’acte 
de la  primera fase  organitzat per l’Escola de Doctorat de la UOC, sí que s’hi 
podrà participar  en línia . 

● Comprometre’s a ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o 
informació confidencial respecte a la recerca. Ni la UOC ni l’FCRi es faran 
responsables en cas d’incompliment per part de les persones participants. 

 
 

3. Desenvolupament del concurs 
Cada universitat catalana participant convocarà una primera fase eliminatòria 
universitària pròpia per tal de seleccionar el candidat o la candidata que participarà en 
la fase final, en la qual concursaran els dotze doctorands finalistes provinents de 
cadascuna de les universitats catalanes participants. 
 
 

Primera fase 
 
L’Escola de Doctorat de la UOC organitza aquesta  primera fase  en què se 
seleccionarà el doctorand o doctoranda que passarà a la fase final. Consistirà en una 
fase eliminatòria que tindrà lloc el dia  14 de maig del 2018  en una sessió única, oberta 
i pública a la sala d’actes de l’ edifici de Castelldefels   (Parc Mediterrani de la 
Tecnologia, Edifici B3, av. Carl Friedrich Gauss, 5, 08860 Castelldefels, Barcelona), 
amb la possibilitat de participar-hi en línia. 
 
El jurat serà format pels directors dels programes de doctorat i el director de l’Escola 
de Doctorat, més un representant de cada comissió acadèmica del doctorat. 
 
La intervenció dels candidats es farà per ordre alfabètic i la decisió del jurat es farà 
efectiva al final de la sessió i es comunicarà a l’FCRi. 
 
La participació en el concurs serà considerada una activitat important per a incorporar 
al document d’activitats del doctorand o doctoranda i per a millorar l’expressió oral. 
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Fase final 
 
L’FCRi organitza la  fase final , que tindrà lloc a la ciutat de  Barcelona  (i, en anys 
posteriors, per rotació, a la resta del territori) al mes de  juny del 2018  (data pendent 
de determinar que es farà pública més endavant). Consistirà en una sessió única, 
oberta i pública en què participaran els dotze doctorands provinents de cadascuna de 
les universitats catalanes participants. La intervenció es farà per ordre alfabètic. L’FCRi 
establirà el jurat. 
 
 

4. Quantia dels premis 
La fase final del concurs tindrà els premis següents: 
 

● 1r. premi: 3.000 € 
● 2n. premi: 2.000 € 
● Premi del públic: 1.000 € 

 
 

5. Normativa per a les presentacions 
Els participants hauran de tenir en compte les següents normes tant per a la primera 
fase com per a la final: 
 

● Els concursants disposaran d’un temps màxim de quatre minuts per a 
exposar la seva recerca. Els participants que superin els quatre minuts 
seran automàticament eliminats. 

● Es considera que una presentació s’ha iniciat quan el participant comença a 
parlar. 

● L’exposició es podrà fer en català, espanyol o anglès. 
● Es podran projectar diapositives estàtiques com a suport, tot i que es 

recomana no projectar-ne més de dues. 
● S’admet l’acompanyament d’algun material, però es recomana que sigui 

mínim. 
● Es recomana no utilitzar notes o apunts a la mà. 
● Es pot utilitzar una citació breu o humorística. 
● No es recomana utilitzar vídeo ni so, ni tampoc instruments musicals, 

disfresses, etc. 
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6. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades a participar en aquest concurs han d’emplenar la sol·licitud 
que trobaran a la  pàgina web  de l’Escola de Doctorat. La presentació al concurs 
implica l’acceptació de les bases de la convocatòria. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 20 de març al 27 d’abril del 2018. 
 
Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es revisarà el compliment dels requisits 
especificats en aquestes bases i es publicarà a la pàgina web de l’Escola de Doctorat 
una relació provisional de persones admeses i excloses. 
 
Hi haurà un període de cinc dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de la relació provisional, per a presentar reclamacions i esmenes. 
Transcorregut aquest temps, es publicarà a la pàgina web la llista definitiva de 
candidats que participaran en la primera fase del concurs. 
 
La comunicació en relació amb els dubtes, reclamacions o suggeriments es farà per 
l’adreça de correu electrònic de l’Escola de Doctorat:  phd_school@uoc.edu . 
 
 

7. Criteris d’avaluació 
El jurat considerarà els criteris següents per a valorar els participants: 

 
 

Criteris d’avaluació 

Comprensió i contingut 

Criteri Valoració: de l’1 
(mínim) al 5 (màxim) 

La presentació ha proporcionat una comprensió dels antecedents 
de la qüestió de la recerca que s’abordava i la seva importància. 

 

La presentació ha descrit clarament els resultats clau de la 
recerca, incloent-hi les conclusions i els resultats. 

 

La presentació ha seguit una seqüència clara i lògica.  
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El tema de la tesi, els resultats clau i la significació, com també els 
resultats de la recerca han estat comunicats de manera adequada 
a un públic no especialitzat. 

 

La persona participant ha evitat l’argot científic, ha explicat la 
terminologia i ha proporcionat informació de fons adequada per a 
il·lustrar punts. 

 

La persona participant ha dedicat el temps adequat a cada 
element de la presentació, sense que cap aspecte concret es 
tractés durant un període de temps massa llarg. La presentació no 
ha estat massa ràpida. 

 

Compromís i comunicació 

Criteri Valoració: de l’1 
(mínim) al 5 (màxim) 

La persona participant no ha trivialitzat ni generalitzat massa la 
seva recerca. 

 

La persona participant ha transmès entusiasme per la seva 
recerca. 

 

La persona participant capta i manté l’atenció del públic.  

La persona participant ha tingut prou presència escènica, contacte 
visual i rang vocal; ha mantingut un ritme constant i ha mostrat 
confiança. 
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