ANNEX I
4ª EDICIÓ CONCURS “PRESENTA LA TEVA TESI EN 4 MINUTS”
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2021

Primera-Objectiu de la convocatòria
El concurs “Presenta la teva Tesi en 4 minuts” formula als/a les investigadors/res en formació el repte
d’explicar el desenvolupament de la seva tesi en una intervenció limitada de temps, utilitzant un
llenguatge senzill i accessible a un públic no especialitzat. El propòsit d’aquesta iniciativa és acostar la
recerca dels joves científics a la societat, així com potenciar l’interès d’aquests en la divulgació i
difusió de la ciència. Així, es premiarà la capacitat dels/de les investigadors/res en formació per
comunicar les seves idees a un públic no especialitzat, en sessions obertes i públiques.
La participació en el concurs “Presenta la teva Tesi en 4 minuts” equival a 5 hores de formació
transversal.
Segona-Quantia dels premis
Es convoquen els següents premis:
• 1er Premi, de 3.000 €
• 2on Premi, de 2.000 €
• Premi del públic, de 1.000 €
Tercera- Requisits dels candidats/tes
Els candidats hauran de complir els següents requisits:
1. Podran participar els/les investigadors/res en formació que es trobin, al menys, en el seu
segon any de Doctorat, a comptar des de la data de la seva primera matrícula, i que en el
moment de la publicació d’aquesta convocatòria estiguin matriculats en tutela acadèmica
en alguna de les universitats catalanes. En cap cas es podrà haver defensat la tesi abans de la
presentació de sol·licituds.
2. En el moment de sol·licitar la participació al concurs, els candidats hauran de tenir el vistiplau
del director/directora de tesi.
3. Qualsevol dada o informació difosa pels participants durant el concurs haurà de ser
susceptible de difusió pública; si les investigacions mantinguessin algun acord de
confidencialitat, els participants hauran de contrastar amb les parts implicades els continguts
de la seva intervenció. Ni les universitats ni l’FCRi es faran responsables de les infraccions que
puguin derivar-se de l’esmentat incompliment.
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4. Els participants es comprometen a estar presents tant en l’acte de selecció de la primera fase
com en l’acte de la fase final. No s’admetrà la participació no presencial a través de l’ús de
sistemes com videoconfèrencia o similars (*).
(*) l’evolució de la pandèmia de COVID-19 i els plans de contingència conseqüents poden introduir canvis
referents a la realització de l’acte: a porta tancada, en línia o obert al públic.

Quarta-Desenvolupament del concurs
El concurs es celebrarà entre els mesos de març i juny. Cada universitat catalana participant
convocarà una primera fase eliminatòria universitària pròpia per tal de seleccionar el/la candidat/a
que participarà en la fase final, a la qual concursaran els 12 investigadors/res en formació finalistes
provinents de cadascuna de les universitats catalanes participants.
A la primera fase es seleccionarà el/la concursant que passarà a la fase final. Aquesta fase
eliminatòria tindrà lloc a l’edifici del Rectorat, Universitat de Lleida, entre l’1 de març i el 25 de maig,
en una sessió única, oberta i pública (*). L’ordre de presentació seguirà l’ordre alfabètic. La decisió
del jurat es farà efectiva al final de la sessió, i es comunicarà a l’FCRi.
La fase final es celebrarà a Barcelona durant el mes de juny, en una sessió única, oberta i pública (*).
Hi participaran els 12 doctorands/des, provinents de cadascuna de les universitats catalanes
participants. La intervenció es realitzarà per ordre aleatori segons sorteig previ a l'FCRi, que es
comunicarà a les persones finalistes.
L’organització anunciarà al seu moment les dates exactes de celebració de la primera fase, així com
de la fase final.
• Tant a la primera fase com a la final els/les concursants disposaran de 4 minuts per exposar
la seva recerca, que es cronometren quan el/la concursant comença a parlar. Els/les
concursants que superin els 4 minuts seran automàticament eliminats/des.
• L’exposició es pot fer en català, castellà o anglès.
• Com a suport es podran projectar fins a un màxim de dues diapositives estàtiques.
• S’admetrà l’acompanyament d’algun material, però es recomana que sigui mínim.
• No es permet vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.
• No es recomanen notes o apunts a la mà.
• Es permet utilitzar una citació breu o humorística.
Cinquena-Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en participar en aquest concurs hauran de presentar la sol·licitud que
figura com Annex II en aquesta convocatòria, que es trobarà disponible a la pàgina web de l’Escola de
Doctorat.
Les sol·licituds s’enviaran per e-mail, des de l’adreça de correu electrònic institucional de la UdL
del/de la doctorand/a, a l’adreça següent escoladoctorat@udl.cat, indicant “Inscripció Concurs
Presenta la teva Tesi en 4 minuts 2021” en l’apartat “assumpte”.
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El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 28 de febrer de 2021, ambós inclosos.
La participació en el concurs “Presenta la teva Tesi en 4 minuts” suposa l’acceptació d’aquestes bases
de la convocatòria.
Sisena-Tramitació de sol·licituds
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es revisarà el compliment dels requeriments de les
candidatures, especificats en els apartats 1 al 5 de la base tercera d’aquesta convocatòria, i es farà
una relació provisional de persones admeses i excloses, que es farà pública a la web.
Hi haurà un període de 5 dies hàbils, comptats des del dia següent a la publicació de la relació
provisional a la mateixa pàgina web, per tal de presentar reclamacions i esmenes. De no realizar-les
en el termini fixat, la sol·licitud no es podrà admetre a tràmit.
Transcorregut aquest temps es publicarà a la web la llista definitiva per a l’aprovació mitjançant
resolució, i s’establirà la data exacta de celebració de la primera fase del concurs, que serà entre l’1
de març i el 25 de maig de 2021.
Contra la resolució definitiva, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant
el rector, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva notificació, o recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà a la notificació de la resolució.
Setena-Criteris de valoració
El jurat considerarà els següents criteris per tal de valorar als participants:
1. Comprensió i contingut
• La presentació ha proporcionat una comprensió dels antecedents de la qüestió de la recerca que
s'abordava, així com de la seva importància.
• La presentació ha descrit clarament els resultats clau de la recerca, incloses 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, així com 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 il·lustrar els diversos punts.
• La persona participant ha dedicat el temps adequat a cada element de la seva presentació, sense
que cap aspecte concret es tractés durant un període de temps massa llarg. La presentació no ha
estat massa ràpida.
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2. Compromís i comunicació
• 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.
• La diapositiva de PowerPoint ha millorat la presentació: era clara, llegible i concisa.
Cada criteri serà puntuat de l’1 (mínim) al 5 (màxim).
Vuitena-Jurat dels premis
En la primera fase, l’Escola de Doctorat designarà un jurat format per tres membres. Al menys dos
d’aquests membres seran persones expertes en l’àmbit de la comunicació científica.
Novena – Publicació
Les bases contingudes en la present convocatòria es publicaran a la pàgina web del l’Escola de
Doctorat www.doctorat.udl.cat, i serà l’únic instrument de publicitat oficial que es tindrà en compte
a efectes del còmput de terminis i compliment de tràmits establerts en la present convocatòria,
sense perjudici de la utilització, amb caràcter complementari i no oficial, d’avisos per correu
electrònic als interessats, i de qualsevol altre medi de publicació que l’Escola de Doctorat consideri
adequat per tal de garantir la seva màxima difusió entre els investigadors/res en formació.
Desena – Recursos
Contra la present convocatòria i les seves bases els interessats podran interposar recurs potestatiu
de reposició davant del Rector en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la seva publicació a la pàgina web.
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