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Presentació 

Els estudis de Doctorat són un pilar fonamental en una societat basada en el coneixement, i els 
investigadors en formació són actors fonamentals en el progrés del coneixement científic. L’Escola de 
Doctorat de la Universitat de Lleida organitza aquesta Jornada per a fomentar l’avenç científic, tecnològic, 
social, artístic i cultural de la nostra societat.  

Els objectius són, d’una banda, incrementar les competències transversals en recerca, innovació i 
divulgació dels investigadors en formació de tots els Programes de Doctorat de la UdL; d’altra banda, 
impulsar la influència i el coneixement mutu entre la comunitat acadèmica i científica de la UdL. I 
finalment, desenvolupar una activitat formativa que permeti el progrés de la recerca dels investigadors 
en formació.  
 

Programa 

9.00h Inauguració de la Jornada a càrrec de:  

• Mgfc. Sr. Jaume Puy Llorens - Rector de la UdL 
• Sra. M. Àngels Balsells Bailón - Directora de l’Escola de Doctorat 
• Sra. Sílvia Gras Artells - Representant dels doctorands al Comitè de Direcció de l’Escola 

 
Lloc: Saló Víctor Siurana (Edifici del Rectorat, espai 2.53) 

9.30h  Conferència “Els Investigadors en formació davant la tesi doctoral: un repte acadèmic i  vivencial”  

Lloc: Saló Víctor Siurana (Edifici del Rectorat, espai 2.53) 

Ponent: Sra. Ángeles Parrilla Latas – Catedràtica de la Universitat de Vigo, coordinadora espanyola d'un projecte internacional 
Erasmus KA Plus, directora i fundadora del Grup de recerca en Col·laboració per a la Inclusió Educativa i Social de la 
Universitat de Vigo (CIES-UVigo), directora del Programa de Doctorat Interuniversitari en a Equitat i Innovació en 
Educació, directora del Departament de Didàctica, Organització Escolar i Mètodes de recerca de la U.Vigo. Ha sigut 
Visiting Research Fellow a la Universitat d'Oxford el 2019. Ha rebut diversos premis en reconeixement a la seva tasca 
investigadora al voltant de l'Educació Inclusiva com la Medalla al Mèrit Professional (Portugal, juliol 2016) i el Premi de 
Recerca “Pontevedreses” de l'any 2016. 

Resum: La formació doctoral comporta fer una tesi doctoral, un treball original de recerca en qualsevol dels àmbits de 
coneixement. En aquesta conferència revisarem i discutirem com el procés que suposa el disseny, desenvolupament i 
culminació de la tesi enfronta el doctorand a una sèrie de reptes i desafiaments que no són només acadèmics, sinó que 
també arriben a l'esfera ètica, personal i vivencial. 
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10.30h – 1a sessió / 11.45h– 2a sessió Espais d’intercanvi simultanis: Connectant l’Escola de Doctorat 

L’objectiu de les taules és generar un espai de comunicació i treball entre investigadors en formació, directors i tutors de tesis, 
les Comissions Acadèmiques dels diferents Programes de Doctorat i el Negociat Acadèmic de l’Escola de Doctorat. En aquests 
espais es treballaran temes específics de la vida del doctorand i que formen part de l’avenç del coneixement científic i de la 
carrera investigadora. 

• El Pla de Recerca i les activitats formatives: què, com i quan. Flexibilitat i autonomia per assolir qualitat, 
innovació i reconeixement amb la tesi doctoral.  
Lloc: Sala de Juntes de la 2º planta (Edifici del Rectorat, espai 2.26) 
 Sra. Maria José Barta Torres - Cap del Negociat Acadèmic de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Gemma Filella Guiu - Coordinadora del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida 
 Sra. Esther Desfilis Barceló – Coordinadora del Programa de Doctorat en Salut 

• I després de Tesi, què? Actors principals de la societat en la generació, la transferència i l’adequació del R+D+i  
Lloc: Sala de Juntes de la 3º planta (Edifici del Rectorat, espai 3.31) 

 Sra. Jorgina Roure Niubó - Administrativa del Negociat Acadèmic de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Leticia Carro de Diego - Directora de l'Àrea de Recerca i Transferència de la UdL 
 Sr. Francesc Solsona Tehas - Coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació 
 Sra. Roxana Savin Parisier - Coordinadora del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

• FAQS, respostes a les preguntes més freqüents. Tesi per articles, dipòsit de la tesi, embargament de la tesi, 
direcció versus tutor…?  
Lloc: Aula 0.29 (Edifici del Rectorat, planta baixa,  claustre de les Heures) 

 Sra. Tatiana Hidalgo Castañeda - Tècnica de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Sílvia Gras Artells - Representant dels doctorands al Comitè de Direcció de l’Escola 
 Sra. Maricel Oró Piqueras - Directora de tesi del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura 
 Sr. Josu González Alday - Coordinador del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural 
 Sra. Esther Pujolras Noguer - Coordinadora del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura 

• Aplicació de l’Open Science a la Tesi Doctoral. El pla de gestió de dades per a doctorands,  el cicle de les dades 
científiques, les publicacions en obert..  
Lloc: Saló Víctor Siurana (Edifici del Rectorat, espai 2.53) 

 Sra. Gemma Bellí Martinez – Subdirectora i secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat 
 Sra. Eva Estupinyà Piñol – Responsable de Serveis als Usuaris de Biblioteca i Documentació de la UdL 
 Sr. Manel Portero Otin - Coordinador del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport 
 Sr. Carlos Cantero Martínez - Coordinador del Programa de Doctorat en Sistemes Eficients de Producció i Qualitat 

Agroalimentària 
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12.30h Conferència “Oportunitats de la formació durant el doctorat: més enllà de la recerca 
acadèmica”.  

Lloc: Saló Víctor Siurana (Edifici del Rectorat, espai 2.53) 

Ponent: Sra. Belén Villacampa Naverac – Coordinadora de l’àrea de Doctorat del consorci Campus Iberus.  Doctora en Ciències 
Físiques per la Universitat de Saragossa i professora titular d'aquesta Universitat, ha estat responsable docent de Física 
General a diverses titulacions de l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura i de la Facultat de Ciències, on imparteix 
assignatures d'especialització. Ha estat investigadora principal de tres projectes del Pla Nacional sobre dispositius 
fotovoltaics emergents, és coautora d'un centenar de publicacions, ha dirigit tres tesis doctorals i actualment dirigeix 
una quarta sobre estratègies de millora de l'eficiència de cel·les solars. Va ser secretària acadèmica de l'Escola de 
Doctorat de la Universitat de Saragossa i actualment coordina l'Àrea de Doctorat de Campus Iberus. 

Resum: L’activitat essencial d’un doctorand és la investigació, que culmina amb la defensa de la tesi doctoral; no obstant això, 
en el context actual és generalment acceptat que el Doctorat s'ha de complementar amb activitats que van més enllà 
de la investigació acadèmica. Campus Iberus aposta per accions de formació transversal, així com pel foment de la 
internacionalització, a fi de facilitar l'adquisició de competències que contribueixin a un millor posicionament dels 
doctors davant d'un mercat laboral en constant canvi. 

13.00h Lliurament dels premis dels concursos de pòsters i Reels , i cloenda de la Jornada a càrrec de:  

• Sra. Olga Martín Belloso - Vicerectora de Recerca i Transferència 
• Sra. Gemma Bellí Martínez - Subdirectora i secretària acadèmica de l’Escola 

Destinataris 

La Jornada s’adreça a tots els investigadors en formació així com als directors i tutors de tesis dels 
Programes de Doctorat de l’Escola de Doctorat de la UdL. 

IMPORTANT: Assistència obligatòria per a tots els doctorands del primer any.  

Modalitat 

La Jornada serà PRESENCIAL, a diversos espais de l’edifici del Rectorat de la UdL, tot i que 
excepcionalment, per motiu de residència habitual fora de Lleida o confinament per Covid-19 (o altres 
motius de salut) es podrà assistir virtualment a través de l’enllaç que s’enviarà a cada sol·licitant, sempre 
i quan justifiqui documentalment el motiu al·legat a través del formulari d’inscripció.  

Inscripcions 

La Jornada és una activitat formativa (5 hores) de tots els programes de Doctorat de l’Escola.  

Per obtenir el certificat d’assistència serà necessari assistir a la Jornada presencialment o justificar 
documentalment la necessitat d’assistir-hi de manera virtual i haver-se connectat durant la seva 
celebració.  

Data límit per a la inscripció a la Jornada:  divendres 25 de febrer 

A través d’aquest enllaç us podeu inscriure a la Jornada, als concursos i adjuntar-hi els pòsters. 

 

https://forms.gle/dtMbs8Y57PmmJgjt6
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Concurs de pòsters científics i concurs de Reels a  

Si voleu participar als concursos de pòsters científics i/o de Reels a la xarxa social Instagram, ho heu 
d’indicar al formalitzar la inscripció.  

Els concursos es regiran per les corresponents bases:  

Bases del concurs de pòsters - Bases del concurs de Reels d'  

Data i sistema de votació: El mateix dia 2 de març, depositant la corresponent butlleta de vot dins l’urna 
situada a la seu de l’Escola de Doctorat (espai 0.34 de l’edifici del Rectorat de la UdL). 

Altres informacions 

Comitè organitzador: Sra. Silvia Gras Artells, Sr. Arnau Erta Majó i equip de l’Escola Doctorat de la UdL. 

Comitè científic:  

• Sra. M. Àngels Balsells Bailón, directora de l’Escola de Doctorat. 

• Sra.  Gemma  Bellí  Martínez,  subdirectora  i  secretaria acadèmica  de  l’Escola de Doctorat. 

• Sra. Roxana Savin Parisier, coordinadora del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i 
Alimentària. 

• Sr. Manel Portero Otín, coordinador del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport. 

• Sr. Antoni Blanc Altermir, coordinador del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses. 

• Sra. Gemma Filella Guiu, coordinadora del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de 
Vida. 

• Sr. Francesc Solsona Tehas, coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la 
Informació. 

• Sr. Josu Alday González, coordinador  del  Programa  de  Doctorat  en Gestió Forestal i del Medi 
Natural. 

• Sra. Ester Desfilis Barceló, coordinadora del Programa de Doctorat en Salut. 

• Sra. Esther Pujolras Noguer, coordinadora del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i 
Cultural  

• Sr. Carlos Cantero Martínez, coordinador del Programa de Doctorat en Sistemes Eficients de 
Producció i Qualitat Agroalimentària 

http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/01_05_Esdeveniments/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat2022/BasesConcursPostersJornadaDoctorat2022CAT.pdf
http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/01_05_Esdeveniments/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat2022/BasesConcursReelsJornadaDoctorat2022CAT.pdf
http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/01_05_Esdeveniments/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat/01_05_Esdeveniments_DocsJornadaDoctorat2022/BasesConcursReelsJornadaDoctorat2022CAT.pdf

