
 

Bases   de   participació   en   la   primera   fase   de   la  
convocatòria   2020   del   concurs   «Presenta   la   teva   tesi  
en   4   minuts»  
 

1.   Organitzador  
La   Universitat   Oberta   de   Catalunya   (en   endavant,   UOC),   per   mitjà   de   la   seva   Escola   de  
Doctorat,   organitza   la   primera   fase   classificatòria   de   la   convocatòria   2020   del   concurs  
«Presenta   la   teva   tesi   en   4   minuts».  
 
La   UOC   és   una   universitat   de   servei   públic   vehiculada   per   mitjà   d’una   fundació   privada   de  
nacionalitat   espanyola,   la   Fundació   per   a   la   Universitat   Oberta   de   Catalunya   (en   endavant,  
FUOC),   amb   el   CIF   número   G-60667813   i   domicili   social   a   l’avinguda   del   Tibidabo,   núm.   39,  
de   Barcelona,   segons   consta   en   la   Llei   3/1995,   de   6   d’abril,   de   reconeixement   de   la  
Universitat   Oberta   de   Catalunya,   publicada   en   el    Diari   Oficial   de   la   Generalitat   de   Catalunya  
número   2040,   de   21   d’abril   de   1995.  
 
La   convocatòria   2020   del   concurs   «Presenta   la   teva   tesi   en   4   minuts»   l’organitza   la   Fundació  
Catalana   per   a   la   Recerca   i   la   Innovació   (en   endavant,   FCRi),   amb   el   suport   de   la   Generalitat  
de   Catalunya;   hi   participen   les   universitats   catalanes   següents:   Universitat   Abat   Oliba   CEU,  
Universitat   Autònoma   de   Barcelona,   Universitat   de   Barcelona,   Universitat   de   Girona,  
Universitat   de   Lleida,   Universitat   de   Vic-Universitat   Central   de   Catalunya,   Universitat  
Internacional   de   Catalunya,   Universitat   Oberta   de   Catalunya,   Universitat   Politècnica   de  
Catalunya,   Universitat   Pompeu   Fabra,   Universitat   Ramon   Llull   i   Universitat   Rovira   i   Virgili.  
 
Cadascuna   de   les   universitats   catalanes   participants   convocarà   una   primera   fase   eliminatòria  
pròpia   amb   l’objectiu   de   seleccionar   el   candidat   o   candidata   que   participarà   en   la   fase   final   del  
concurs,   en   la   qual   participaran   els   dotze   doctorands   finalistes   provinents   de   cadascuna   de  
les   universitats   catalanes   participants.  
 
La   FCRi   organitza   la   fase   final   del   concurs,   que   tindrà   lloc   a   la   ciutat   de   Barcelona   el   dia   25    de  
juny   del   2020    i   que   consistirà   en   una   sessió   pública   en   què   participaran   els   dotze   doctorands  
provinents   de   cadascuna   de   les   universitats   catalanes   participants.    La   FCRi   es   reserva   el   dret  
d’anul·lar   o   posposar   la   data   de   celebració   de   la   fase   final   sempre   que   hi   hagi   una   causa  
justificada.  
 
L’objectiu   del   concurs   és   plantejar   als   estudiants   de   doctorat,   de   qualsevol   disciplina   científica,  
el   repte   d’explicar   l’objecte   de   la   seva   recerca   en   la   tesi   doctoral   durant   un   temps   màxim   de  
quatre   minuts,   en   un   llenguatge   senzill   i   fàcilment   comprensible   per   a   un   públic   general.   El  
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propòsit   d’aquesta   iniciativa   és   acostar   la   recerca   dels   joves   científics   a   la   societat,   i   també  
potenciar   l’interès   dels   joves   en   la   divulgació   i   difusió   de   la   ciència.  
 

2.   Objectiu   de   la   convocatòria   de   participació   en   la   primera   fase   del  
concurs  
En   el   marc   de   la   convocatòria   2020   del   concurs   «Presenta   la   teva   tesi   en   4   minuts»  
( https://www.fundaciorecerca.cat/ca/ciencia-i-societat/tesi-en-4-minuts ),   la   UOC   organitza   una  
primera   fase   classificatòria   amb   l’objectiu   de   seleccionar   i   premiar   el   candidat   o   candidata  
corresponent   que   participarà   en   la   fase   final   del   concurs.  
 
La   UOC   i   l’Escola   de   Doctoral   de   la   UOC   volen   incentivar   que   els   doctorands   de   la   UOC  
millorin   les   capacitats   i   tècniques   per   a   transmetre   i   divulgar   coneixement   d’una   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.  
 
La   participació   en   aquesta   primera   fase   es   farà   constar   en   el   document   d’activitats   del  
doctorand   o   doctoranda   i   servirà   per   a   millorar   la   seva   expressió   oral.  
 

3.   Condicions   de   participació  
Podran   participar   en   la   present   convocatòria   les   persones   que,   en   el   moment   de   presentar   la  
sol·licitud   de   participació,   reuneixin   els   requisits   i   condicions   següents:  
 

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

● No   haver   defensat   la   tesi   abans   de   la   presentació   de   la   sol·licitud.  
● Disposar   del   vistiplau   del   director   o   directora   de   tesi   per   a   participar   i   per   a   aportar  

contingut   de   la   tesi   doctoral   a   la   presentació.  
● Comprometre’s   a   participar   en   la   primera   fase,   un   cop   s’hagi   admès   la   sol·licitud,   i   a  

assistir   presencialment   a   l’acte   final,   que   no   permet   la   participació   virtual.  
● Comprometre’s   a   presentar   la   tesi   en   4   minuts   -fora   de   concurs-   a   la   Nit   de   la   Recerca  

2020   a   Barcelona,   en   data   per   determinar   i   que   es   comunicarà   al   més   aviat   possible.  
● Comprometre’s   a   no   divulgar,   durant   la   presentació   en   públic,   cap   dada,   documentació  

o   informació   confidencial   relativa   a   la   seva   tesi   doctoral.   Ni   la   UOC   ni   la   FCRi   es   faran  
responsables   en   cas   de   l’incompliment   d’aquest   apartat.  
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4.   Mecànica  
Els   candidats   seleccionats   que   compleixin   els   requisits   establerts   a   l’apartat   anterior  
participaran   en   la   primera   fase   classificatòria.  
 
Davant   els   esdeveniments   succeïts   en   relació   amb   l'evolució   del   coronavirus   (COVID-19)   a   la  
UOC   s'han   pres   mesures   preventives   i   de   contenció,   d'acord   amb   les   indicacions   de   les  
autoritats   sanitàries   i   amb   l'objectiu   d'evitar   la   propagació   del   virus,   i   totes   les   activitats  
presencials   han   quedat   posposades.  
 
Per   tant,   s’ha   decidit   no   celebrar   la   primera   fase   de   manera   presencial   i   per   a   aquesta   edició  
es   sol·licitarà   als   candidats   admesos   que   enviïn   un   vídeo   de   4   minuts   amb   la   seva   presentació  
abans   del   14   de   maig   de   2020   (data   en   què   estava   prevista   la   celebració   de   la   sessió   pública).  
El   procediment   per   enviar   els   vídeos   es   comunicarà   personalment   als   candidats   un   cop  
admesos.   
 
El   jurat   avaluarà   de   manera   asincrònica   els   vídeos   i   la   decisió   es   farà   efectiva   i   pública   el   dia  
25   de   maig   de   2020,   quan   es   comunicarà   també   als   participants   i   a   la   FCRi.  
 
Els   participants   hauran   de   tenir   en   compte   les   normes   següents   de   presentació   de   la   seva   tesi  
(les   mateixes   que   per   a   l’acte   públic   de   la   fase   final):  
 

● Per   a   l’exposició   pública   de   la   seva   tesis   doctoral   es   disposarà   d’un   temps   màxim   de  
quatre   minuts.   La   superació   dels   quatre   minuts   comporta   l’eliminació   automàtica   del  
participant.  

● Es   considera   que   la   presentació   s’ha   iniciat   quan   el   participant   comença   a   parlar.  
● L’exposició   es   podrà   fer   en   català,   castellà   o   anglès.  
● Com   a   suport   de   la   presentació   només   s’hi   poden   projectar   un   màxim   de   dues  

diapositives   estàtiques.  
● No   s’hi   permet   vídeo   ni   so,   ni   instruments   musicals,   ni   disfresses,   etc.  
● S’hi   admet   l’acompanyament   d’algun   material.   Es   recomana   que   sigui   mínim.  
● Es   recomana   no   utilitzar   notes   o   apunts   a   la   mà.  
● Es   pot   utilitzar   una   citació   breu   o   humorística.  

 

5.   Terminis  
El   termini   de   presentació   de   sol·licituds   s’inicia   el   30   de   març   de   2020   i   finalitza   el   27   d’abril   de  
2020.  
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El   28   d’abril   de   2020   es   revisarà   el   compliment   dels   requisits   especificats   a   l’apartat    3   d e   les  
presents   bases   i   es   publicarà   la   relació   provisional   dels   participants   admesos   i   exclosos.  
a   la   pàgina   web  
(http://symposium.uoc.edu/go/primera_fase_concurs_presenta_tesi_en_4_minuts_2020).  
 
Des   de   l’endemà   del   dia   de   la   publicació   de   la   relació   provisional,   hi   haurà   un   període   de   cinc  
dies   hàbils   per   a   presentar   reclamacions   i   esmenes,   que   s’han   de   dirigir   al   correu   electrònic  
phd_school@uoc.edu .  
 
El   dia   7   de   maig   de   2020   es   publicarà   la   llista   definitiva   dels   candidats   admesos   per   a  
participar   en   la   primera   fase   del   concurs   a   la   pàgina   web  
(http://symposium.uoc.edu/go/primera_fase_concurs_presenta_tesi_en_4_minuts_2020)    i  
se’ls   sol·licitarà   que   enviïn   un   vídeo   de   4   minuts   amb   la   seva   presentació   abans   del   14   de  
maig   de   2020.  
 
La   resolució   del   jurat   amb   la   persona   guanyadora   es   farà   pública   el   25   de   maig   de   2020.  
 

6.   Criteris   de   valoració  
El   jurat   considerarà   els   criteris   següents   per   a   valorar   els   participants:  
 

1. 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.   

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.  
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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.  

 

2.   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.  

 

 

7.   Jurat  
El   jurat   estarà   format   per:  
 

● David   Masip   Rodó,   director   de   l’Escola   de   Doctorat,   que   presidirà   el   jurat.  
● Joan   Pujolar   Cos,   director   del   programa   de   doctorat   d’Humanitats   i   Comunicació,   com  

a   vocal.  
● Elena   Barberà   Gregori,   directora   del   programa   de   doctorat   d’Educació   i   TIC  

( E-learning ),   com   a   vocal.  
● Ferran   Adelantado   Freixer,   director   del   programa   de   doctorat   de   Tecnologies   de   la  

Informació   i   de   Xarxes,   com   a   vocal.  
● Blanca   Cristòfol   Garcia,   guanyadora   de   la   primera   fase   del   concurs   de   l’edició   2019,  

com   a   vocal.   
● Goretti   Brunet   González,   experta   en   comunicació   de   la   UOC,   com   a   vocal.   

 
El   jurat   valorarà   els   candidats,   d’acord   amb   els   criteris   establerts   a   l’apartat   4   i    6    d’aquestes  
bases,   i   el   que   obtingui   la   millor   puntuació   (sobre   5)   rebrà   el   premi   del   jurat .    En   cas   d’empat,  
el   president   tindrà   vot   de   qualitat   per   a   desempatar.  
 
El   nom   i   cognoms   del   participant   guanyador   o   guanyadora   d’aquesta   primera   fase   es  
publicarà   al   web  
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(http://symposium.uoc.edu/go/primera_fase_concurs_presenta_tesi_en_4_minuts_2020)    i   als  
diferents   canals   de   comunicació   propis   de   la   UOC.  
 
El   jurat   avaluarà   de   manera   asincrònica   els   vídeos   enviats   per   part   dels   candidats   i   la   decisió  
es   farà   efectiva   i   pública   el   dia   25   de   maig   de   2020,   quan   es   comunicarà   també   als  
participants   i   a   la   FCRi.  
 

8.   Premi  
S’atorgarà   al   participant   seleccionat   el   premi   següent:  
 

● Al   participant   doctorand   o   doctoranda   seleccionat   pel   jurat:   premi   de   500   €.   A   banda  
de   ser   qui   representarà   la   UOC   en   la   fase   final   del   concurs   on   competirà   amb   els   finalistes  
provinents   de   cadascuna   de   les   universitats   catalanes   participants.  
 
El   premi   no   pot   ser   objecte   de   canvi,   alteració   o   compensació   a   petició   del   participant  
guanyador.  
 

9.   Efectes   fiscals   del   premi  
Atès   que   el   valor   del   premi   en   metàl·lic   és   superior   a   300   €,   el   premi   està   subjecte   a   la  
preceptiva   retenció   fiscal   establerta   a   la   normativa   de   l’import   sobre   la   renda   de   les   persones  
físiques   (en   endavant,   IRPF)   a   favor   de   l’Agència   Tributària.   
 
La   UOC   practicarà   al   guanyador   o   guanyadora   la   preceptiva   retenció   de   l’IRPF,   i   emetrà   a  
favor   seu   un   certificat   amb   les   dades   del   premi   i   la   retenció   practicada.  
 

10.   Acceptació   de   les   bases  
Les   persones   interessades   a   participar   en   aquest   concurs   han   d’emplenar   la   sol·licitud   que   hi  
ha   a   la   pàgina   web  
(http://symposium.uoc.edu/go/primera_fase_concurs_presenta_tesi_en_4_minuts_2020) .   La  
participació   en   la   present   convocatòria   és   gratuïta   i   implica   l’acceptació   de   les   presents   bases.  
 
L’incompliment   parcial   o   total   de   les   presents   bases   serà   motiu   d’exclusió   del   candidat   o  
candidata   participant.  
 
L’organització   es   reserva   el   dret   d’anul·lar   la   primera   fase   o   deixar-la   sense   efectes   sempre  
que   hi   hagi   una   causa   justificada.   L’organització   queda   exempta   de   tota   obligació   o  
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compensació   als   candidats   participants   si,   per   causes   de   força   major,   imperatius   legals   o  
altres   criteris   de   l’organització,   el   concurs   s’hagués   d’anul·lar   o   suspendre.  
 

11.   Difusió   i   propietat   intel·lectual  
Amb   l’acceptació   de   les   presents   bases   de   participació   el   candidat   o   candidata   participant  
autoritza   la   UOC   a   exposar   públicament   les   diapositives   que   faci   servir   a   la   presentació  
pública   de   la   seva   tesi   amb   l’única   finalitat   de   portar   a   terme   l’acte   promogut   per   la   UOC.  
 
El   candidat   o   candidata   participant   respon   davant   la   UOC   de   l’autoria   i   l’originalitat   del  
contingut   de   la   seva   tesi   doctoral   i   manifesta   que   no   està   vulnerant   drets   de   propietat  
intel·lectual,   drets   d’imatge,   contingut   confidencial   o   drets   de   propietat   industrial   de   tercers.  
 

12.   Protecció   de   dades  
El   present   concurs   es   regeix   per   la   política   de   protecció   de   dades   de   caràcter   personal   de   la  
UOC.  
 
En   compliment   amb   l’article   13   del   Reglament   europeu   2016/679,   de   27   d’abril,   relatiu   a   la  
protecció   de   les   persones   físiques   referent   al   tractament   de   dades   personals   i   la   lliure  
circulació   de   les   dades   (en   endavant,   RGPD),   i   de   la   Llei   orgànica   3/2018   de   protecció   de  
dades   personals   i   garantia   dels   drets   digitals,   s’informa   els   participants   del   següent:  
 
El   responsable   del   tractament   de   les   dades   és   la   Fundació   per   a   la   Universitat   Oberta   de  
Catalunya,   avinguda   del   Tibidabo,   39-43,   Barcelona.   L’adreça   de   contacte   del   delegat   de  
protecció   de   dades   per   a   consultes,   queixes,   exercici   dels   drets   i   comentaris   relacionats   amb  
la   protecció   de   dades   és:    dpd@uoc.edu .  
 
La   UOC   recull   i   tracta   les   dades   de   caràcter   personal   del   participant   en   el   marc   de   la   seva  
participació   en   aquest   concurs   (primera   fase),   d’acord   amb   la   legitimació   del   tractament   que  
dona   el   consentiment   lliure,   específic,   informat   i   inequívoc   facilitat   prèviament   pel   participant,  
amb   les   finalitats   següents:  
 

- Participació   en   el   concurs   durant   la   primera   fase.  
- Publicació   del   nom   i   cognoms   dels   candidats   seleccionats   a   la   pàgina   web  

(http://symposium.uoc.edu/go/primera_fase_concurs_presenta_tesi_en_4_minuts_202 
0) .  

- Publicació   del   nom   i   cognoms   del   guanyador   d’aquesta   primera   fase   a   la   pàgina   web  
(http://symposium.uoc.edu/go/primera_fase_concurs_presenta_tesi_en_4_minuts_202 
0)    i   als   diferents   canals   de   comunicació   de   la   UOC.  
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- Comunicació   de   les   dades   del   guanyador   o   guanyadora   a   la   FCRi   perquè   hi   puguin  
contactar   per   a   la   seva   participació   en   la   fase   final.  

 
S’informa   els   participants   que   les   dades   es   conservaran   durant   el   temps   previst   a   la   normativa  
vigent   i   que   es   durà   a   terme   una   cessió   de   dades   de   la   persona   guanyadora   a   la   Fundació  
Catalana   per   la   Recerca   i   la   Innovació   (FCRi)   per   tal   de   posar-los   en   contacte.   Es   pot  
consultar   la   informació   addicional   i   detallada   a   la   Política   de   privacitat   de   la   UOC  
( http://www.uoc.edu/portal/ca/_peu/avis_legal/politica-privacitat/index.html ).  
 
Els   participants   poden   exercir   els   drets   d’accés,   rectificació,   supressió   i   portabilitat   de   seves  
dades,   així   com   la   limitació   i   oposició   al   tractament,   mitjançant   l’enviament   d’una   petició   a  
l’adreça    fuoc_pd@uoc.edu .  
 
Els   participants   podran   presentar   una   reclamació   davant   l’autoritat   de   control,   en   particular   a  
l’Estat   membre   on   tinguin   la   seva   residència   habitual,   lloc   de   treball   o   lloc   de   la   suposada  
infracció,   si   consideren   que   el   tractament   de   dades   personals   infringeix   el   RGPD.   A   Catalunya  
l’APDCAT   és   l’autoritat   de   referència  
( http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ ).  
 

13.   Llei   aplicable   i   jurisdicció  
Aquestes   bases   es   regeixen   per   la   legislació   de   l’Estat   espanyol.  
 
Qualsevol   controvèrsia   o   litigi   derivats   d’aquestes   bases   i/o   dels   premis   atorgats   serà   sotmesa  
als   tribunals   i   jutjats   de   la   ciutat   de   Barcelona.   Els   candidats   participants   renuncien   a  
qualsevol   altra   jurisdicció   que   els   pogués   correspondre.  
 
 
 
 

Barcelona,   30   de   març   de   2020  
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