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Resolució del rector de la Universitat de Girona, per la qual es convoca la 6a 
edició de la fase prèvia a la UdG del Concurs “Tesis en 4 minuts” organitzat per la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Atesa la voluntat de la Universitat de Girona de fomentar la difusió a la societat en general 

de la recerca que fan els investigadors en formació en el transcurs de les seves tesis doctorals. 

Atès que la Universitat de Girona vol valoritzar l’esforç realitzat pels investigadors en 

formació en l’elaboració de les seves tesis doctorals. 

Atès l’interès que té la Universitat de Girona en què els seus investigadors en formació 

participin en la sisena edició del concurs “Tesis en 4 minuts” organitzat per la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació i competeixin amb els investigadors en formació 

de la resta d’universitats catalanes. 

Atès que la Universitat de Girona per mitjà de l’Escola de Doctorat va organitzar les cinc 

primeres edicions del concurs els cursos 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 i 2021-22 i va 

resultar una activitat engrescadora, motivadora i acadèmicament profitosa pels 

participants. 

Atès l’interès que té Universitat de Girona que els seus doctorands desenvolupin la 

competència de comunicar de forma entenedora la seva recerca a la societat. 

A la vista dels arguments fins aquí adduïts, i en virtut de les competències que m’atribueixen 

els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per acord 

GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat 

de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 

2011) i juntament amb Reial Decret 401/2021, de 14 de desembre, de nomenament del rector 

de la Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021). 

RESOLC 

Primer.- Convocar la 6a edició de la fase prèvia a la UdG del Concurs “Tesis en 4 minuts” 

de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 

Segon.- Aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria, que figuren a l’annex 1 

d’aquesta resolució. 
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Tercer.- Publicar al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la UdG aquesta resolució 

d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i l’article 58 de la Llei 26/2010, del 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

El rector, 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, 

les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de 

la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el 

que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé 

interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 

Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.3, 

14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 

la defensa dels seus interessos. 
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ANNEX 1 

Bases de la convocatòria 

Concurs “Tesis en 4 minuts” 

Objectiu: 

Plantejar als investigadors en formació, de qualsevol disciplina, el repte d’explicar la seva 
recerca durant un temps màxim de 4 minuts en un llenguatge senzill i fàcilment 
comprensible, per a un públic general. 

El Concurs Tesis en 4 minuts desafia els investigadors en formació a explicar la seva recerca 
en no més de quatre minuts, a una audiència general. 

El concurs consta de dues fases, la primera és la fase prèvia a la UdG i la segona fase és la 
final universitària organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació 
(FCRi) amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 

A la primera fase els investigadors en formació participaran en la final institucional de la 
UdG que es farà de manera presencial davant un tribunal, excepte si per motius de salut i 
seguretat derivats de la COVID-19 cal fer-lo en línia. El guanyador o guanyadora d’aquesta 
final representarà a la Universitat de Girona en la final interuniversitària del concurs 
organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació a Barcelona. 

Requisits dels participants 

1. Per participar a la 6a edició de la fase prèvia a la UdG del Concurs “Tesis en 4 minuts”
cal ser doctorand o doctoranda de com a mínim segon curs, amb la matrícula activa i
abonada.

2. Tenir, en el moment de sol·licitar la participació en el concurs, el vistiplau del director
o directora de tesi.

3. No haver defensat la tesi abans de la presentació a la UdG de la sol·licitud d’inscripció
al concurs.

4. Compromís de ser present als actes de celebració de la final a la UdG i de la fase final
universitària del concurs, atès que no està permesa la participació a distància, excepte
per motius de salut o derivats causats per la COVID-19.

5. Compromís d’ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació
confidencial respecte a la recerca. Ni la UdG ni la FCRi es faran responsables en el cas
d’incompliment per part de les persones participants.
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Requisits de participació al concurs a la UdG: 

Els doctorands que hagin estat admesos al concurs hauran de presentar la seva recerca de 
manera presencial davant d’un tribunal seguint les normes següents: 

• Duració màxima de la presentació 4 minuts. Qui superi aquest temps quedarà
automàticament eliminat.

• Només s’hi poden projectar un màxim de dues diapositives estàtiques.
• No es permet vídeo, ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.
• S’admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.
• Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglesa.
• Es considera que una presentació ha començat quan la persona participant parla.
• No es recomanen notes o apunts a la mà.
• Es pot utilitzar una citació breu o humorística.

Calendari 

Publicació de la convocatòria al taulell d’anuncis de sol·licituds a la seu electrònica de la 
UdG: 23 de gener de 2023 

Data màxima per a presentar la sol·licitud de participació: 17 de març de 2023 
(https://www.udg.edu/ca/estudia/Formularis/tesis4minuts) 

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses al taulell d’anuncis de la 
seu electrònica: 22 de març de 2023. 

Termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de 
sol·licituds admeses i excloses: per presentar reclamacions i esmenes (a les sol·licituds); de 
no efectuar-se en el termini esmentat es tindrà per desistit. 

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses al taulell d’anuncis de la 
seu electrònica dia 14 d’abril de 2023. 

Final de la fase prèvia a la UdG: 4 de maig de 2023 a les 16 hores a la sala amfiteatre de 
l’Escola Politècnica Superior (Edifici P-II, aula II-05). En cas que es rebi un nombre de 
sol·licituds massa gran com per resoldre el concurs en una sola sessió, es farà una segona 
sessió el 5 de maig de 2023 a les 16 hores. 

En el cas que per motius de salut i seguretat derivats de la COVID-19 no es pogués celebrar 
el concurs de forma presencial es farà per videoconferència a través de la plataforma 
Microsoft Teams (https://iceberg.udg.edu/microsoft-teams/) que permet accedir a la sala 
de videoconferència mitjançant un enllaç que es farà arribar als concursants i al públic que 
hi vulgui assistir. En aquest cas el concurs es desenvoluparà seguint el procediment següent: 

El director de l’Escola de doctorat actuarà com a president del tribunal i moderador de la 
sala de videoconferència. 
La celebració del concurs es realitzarà de la manera següent: 
1. 15 minuts abans de l'hora establerta en la convocatòria per a l’inici del concurs (16 hores
del 4 de maig de 2023), el tribunal i els concursants accediran a la sala de videoconferència
creada per tal de comprovar que tot funciona adequadament.
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2. Abans de començar, tant els membres del tribunal com els concursants hauran d'activar
la càmera. Els convidats a la sessió hauran de tenir la càmera i el micròfon desactivats.
3. Iniciada la sessió a l'hora prevista, el president activarà la gravació i llegirà la clàusula de
protecció de dades. Tant els concursants com cada un dels membres de Tribunal expressaran
la seva acceptació. En cas que qualsevol d'ells no estigués conforme, quedaria exclosa la seva
participació.
4. El president llegirà l’ordre en el que intervindran els diferents concursants. L’ordre
s’haurà decidit en un sorteig previ.
5. Abans de la intervenció de cada concursant, es realitzarà la seva identificació mitjançant
el DNI o document acreditatiu equivalent.
6. Les intervencions s’hauran d’ajustar a les bases del concurs. Es podran mostrar fins a un
màxim de dues transparències estàtiques.
7. Finalitzada l’exposició dels diferents concursants, el tribunal sortirà de la sessió de
videoconferència on es celebra el concurs i es connectarà a una sessió de videoconferència
alternativa amb l'objecte de dur a terme la seva deliberació. S’interromprà momentàniament
la gravació.
8. Els concursants i la resta dels assistents podran continuar a la sessió inicial de
videoconferència.
9. Un cop finalitzada la deliberació del tribunal, el tribunal abandonarà la sessió de
videoconferència alternativa i es tornarà a connectar a la sessió inicial. Es reiniciarà la
gravació i tot seguit s’informarà els concursants i la resta d’assistents del resultat del concurs
“Tesi en 4 minuts” 2023.
10. Es posarà fi a la gravació.
11. El secretari o secretària del tribunal redactarà i signarà digitalment l’acta del concurs.

Tribunal 

Els tribunal de la fase prèvia a la UdG, del concurs “Tesis en 4 minuts”, estarà composat per: 
• el director de l’Escola de Doctorat,
• el sots-director de l’Escola de Doctorat,
• 3 coordinadors de programes de doctorat,
• una persona experta de l’àmbit de la comunicació científica,
• la directora de la càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la

UdG,
• un representant dels investigadors en formació,
• un representant de l’associació de debat de la UdG,
• la persona que va guanyar el concurs a la UdG l’edició anterior,
• la persona de la secretaria de l’Escola de Doctorat que en farà les funcions de

secretari/a.

El Tribunal valorarà els criteris següents: 
1. La presentació ha seguit una seqüència clara i lògica i ha introduït be el problema:

fins a 10 punts.
2. La presentació ha destacat els resultats més importants de la recerca i la persona

participant ha mostrat capacitat de síntesi: fins a 10 punts.
3. La presentació s’ha adreçat a un públic no especialitzat: fins a 5 punts.
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4. La persona participant ha fet un ús correcte del llenguatge: fins a 5 punts.
5. La persona participant ha mostrat habilitats comunicatives i capacitat de transmetre

entusiasme per la recerca, ha tingut la capacitat de captar i mantenir l’atenció del
públic, ha tingut prou presència escènica, contacte visual i rang vocal; ha mantingut
un ritme constant i ha mostrat confiança: fins a 15 punts.

6. Les diapositives utilitzades han millorat la presentació: eren clares, llegibles i
concises: fins a 5 punts.

Premis de la fase prèvia a la UdG 

Hi haurà tres premis atorgats pel tribunal. La decisió del tribunal serà inapel·lable. 

• 1r premi: Un ordinador portàtil (amb un valor econòmic no superior a 1.200 €).
• 2n premi: Una tauleta tàctil (amb un valor econòmic no superior a 600 €).
• 3er premi: Una tauleta tàctil (amb un valor econòmic no superior a 400 €).

PERMISOS, NOTIFICACIONS O AVISOS: Els participants es comprometen a facilitar els permisos corresponents per 
difondre les obres a través de qualsevol mitjà relacionat amb la Universitat de Girona. Els canals de comunicació del 
concurs a efectes de notificacions o avisos són el canal de Twitter de la UdG (@UdGDoctorat) i el correu electrònic. La 
comunicació amb els participants es farà a través de l’adreça de correu que facilitin en la sol·licitud. 

NORMES DE PRESENTACIÓ DE LA TESIS EN 4 MINUTS: Si en la diapositiva que s’empra —en cas d’emprar-ne— 
surten persones recognoscibles, cal que els concursants tinguin la seva autorització escrita per difondre’n la imatge. En el 
cas de menors d’edat, els participants garanteixen que han obtingut el consentiment per escrit dels pares o tutors per usar 
i difondre’n la imatge. L’organització es reserva el dret de sol·licitar l’autorització d’ús de la imatge, que el participant hauria 
de presentar si la seva obra resultés seleccionada. La UdG no assumeix reclamacions de terceres persones en relació amb 
les obres presentades. Els participants es fan plenament responsables del contingut de la seva presentació i garanteixen 
que les obres són seves o que tenen els drets necessaris per utilitzar-les en aquest concurs. 

DIFUSIÓ I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Les persones interessades a participar en aquest concurs, 
pel simple fet de remetre les seves obres, autoritzen la UdG a utilitzar-les, explotar-les i difondre-les, sense cap limitació 
temporal ni territorial, ni de mitjà en activitats promocionals i de publicitat així com en totes les iniciatives que puguin 
engegar l’Escola de Doctorat per fomentar la cultura científica i reivindicar la recerca. En cas que l’organització vulgui fer 
ús de les obres presentades fora d’aquest àmbit, n’haurà de sol·licitar l’autorització a l’autor o autora i citar-ne l’autoria. 
L’organització es reserva el dret de comunicar públicament el nom i els cognoms dels guanyadors, així com la possibilitat 
d’utilitzar-ne la imatge en totes les activitats relacionades amb el premi i/o amb finalitats promocionals o publicitàries del 
concurs, sense que els guanyadors tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació. 

ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS: Tots els participants, pel fet de 
ser-ho, accepten íntegrament les bases del concurs, així com la resolució per part de l’organització de qualsevol problema 
que no estigui previst en aquestes bases, seguint els criteris que consideri més adients, la decisió de la qual serà inapel·lable. 
L’organització es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases, i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense 
efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases serien efectives tres dies després de ser 
publicades. L’organització queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, 
imperatius legals o altres criteris de l’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar o suspendre. Els concursants disposarien 
d’un termini de tres dies per retirar-se del concurs o fer les accions oportunes amb motiu de les ampliacions o modificacions 
que hagin estat incorporades. L’organització es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant 
que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del certamen, o que incorpori 
comentaris ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, o que puguin ferir sensibilitats. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Les dades de caràcter personal s’incorporaran en el fitxer de 
Gestió Acadèmica corresponent de la Universitat de Girona per fer-ne ús únicament amb les finalitats que es derivin de les 
activitats pròpies de l’Escola de Doctorat. Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, adreçant-se a Secretaria General, Plaça Sant Domènec, Edifici les Àligues 3 17003 Girona de la UdG. 
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