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INSTRUCCIÓ DEL DIRECTOR DE L’ESCOLA DE DOCTORAT 
NÚM. 1/2020 RELATIVA A LA REALITZACIÓ, PER MITJANS 
TELEMÀTICS, DE LA DEFENSA DE TESIS DOCTORALS A LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
 
El present document estableix el procediment i les pautes a seguir per part dels membres 
dels tribunals de tesis doctorals, especialment pel que fa a les seves funcions i interessos, 
pel secretari o secretària del tribunal i pel doctorand o doctoranda. Aquestes pautes 
asseguren el compliment dels estàndards de seguretat exigits als ens públics en les seves 
actuacions, seguint el que preceptua el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, que regula 
l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica. Incorporen les 
exigències establertes a la normativa de règim jurídic del sector públic i procediment 
administratiu sobre els actes administratius que s’han de produir per escrit a través de 
mitjans electrònics, sobre la identificació dels empleats públics en les seves actuacions i 
sobre el respecte a les garanties i drets de les persones interessades. Apliquen també les 
exigències de la normativa general sobre drets d’autor, tractament de la imatge personal i 
tractament de dades de caràcter personal.  
  
Si bé la Instrucció facilita l’aplicació de la normativa del procediment excepcional per a la 
lectura i defensa de tesis doctorals durant el període d’estat d’alarma (covid-19), aprovada 
pel Consell de Govern en la sessió 3/2020, de 30 d’abril de 2020, és també aplicable en 
altres circumstàncies atès que el procediment que regula compleix la normativa general, ja 
esmentada, que és aplicable en aquestes actuacions. 
 
En els aspectes no regulats per aquesta instrucció s’aplicarà la normativa pròpia de la 
defensa de tesis de forma presencial. 
 
1. Plataforma  
 
Com a plataforma de treball s’utilitzarà únicament Office365 de Microsoft, que inclou 
Teams com a eina per a videoconferències. Aquest recurs disposa del certificat que acredita 
el compliment de les mesures de seguretat, a nivell alt, exigides pel Reial decret 3/2010, de 
8 de gener, que regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració 
electrònica. 
 
2. Simulació abans de la defensa 
 
Es recomana fer una prova abans d’iniciar la defensa i comprovar que es pot gravar la 
sessió. 
 
3. Signatura digital 
 
La signatura dels documents del procediment requerirà l’ús de signatura electrònica. 
S’admetran totes les signatures avançades o qualificades realitzades amb certificats 
electrònics reconeguts emesos per entitats incloses en la llista de prestadors de serveis 
electrònics de confiança qualificats (per exemple IDCAT, FNMT, TCAT-P, TCAT, DNIe...). 
Els certificats s’han d’obtenir particularment, llevat dels certificats TCAT o TCAT-P, 
destinats únicament a empleats públics de la UdG. Es pot consultar la informació 
disponible sobre aquests certificats a l’espai d’administració electrònica de “La meva”, on 

https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=eadmin&amp;cate=9093&amp;catpare=9092&amp;docs
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es faciliten les instruccions i el formulari de sol·licitud.  
 
4. Inici de la sessió 
 
Es recomana que el secretari, com a moderador de la videoconferència, expliqui les regles 
bàsiques per a la defensa. Ha de dedicar un moment a explicar a tothom (doctorand, 
membres del tribunal i públic) el funcionament de la tecnologia, per exemple, com se 
silencia el micròfon i com es desconnecta la càmera. Ha d’establir regles clares per ajudar 
el públic assistent a comprendre el seu paper, i indicar-li que durant la defensa ha de tenir 
la càmera i el micròfon desconnectats i no intervenir, excepte quan ho estableixi el president 
del tribunal. 
 
Tot seguit, el president llegirà el document sobre tractament de dades de caràcter personal 
que li haurà lliurat l’Escola de Doctorat (vegeu l’Annex I) perquè el doctorand i els membres 
del tribunal estiguin adequadament informats i es pugui procedir a la defensa per 
videoconferència i al seu enregistrament. Aquest enregistrament s’eliminarà un cop vençut 
el termini que té el doctorand per presentar recurs.  
 
5. Procediment per a la concessió de la menció “cum laude” 
 
Si la tesi aconsegueix la màxima qualificació es procedirà a la votació per a la menció “cum 
laude”, contestant el formulari que serà accessible per mitjà de l’enllaç a un document 
Forms del paquet Office 365 que haurà proporcionat prèviament l’Escola de Doctorat als 
membres del tribunal. És important recordar que la menció “cum laude” només es pot 
concedir si hi voten favorablement tots els membres del tribunal. Si un membre del tribunal 
no vota o vota dues vegades la votació es considerarà nul·la i caldrà repetir-la. 
 
 
El director de l’Escola de Doctorat,  
 
 
 
Miquel Solà  
 
Girona, 2 de novembre de 2020  
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ANNEX I. INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES 
 
Gravació de la sessió 
 
El doctorand i els membres del tribunal entenen que, atès el caràcter públic de la sessió, les 
seves intervencions (imatge i veu) seran vistes per les persones que segueixin la sessió pels 
canals habilitats per la UdG. Així mateix accepten que la seva imatge i la seva veu es gravin 
a fi de deixar constància que la sessió s’ha efectuat correctament, en compliment del Reial 
decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 
del text refós de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de 
Girona. La gravació i els seus continguts es destinaran únicament a aquesta finalitat. 
 
Protecció de dades personals 
 
Les dades de caràcter personal obtingudes en el desenvolupament de la sessió, incloses les 
imatges i les veus, seran tractades per la Universitat de Girona, com a responsable del 
tractament, amb finalitat de gestió acadèmica i per deixar constància de la sessió. Les 
persones interessades poden consultar la política de protecció de dades de la Universitat a 
la seva pàgina web i poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o 
oposició al tractament adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat, plaça Sant 
Domènec 3, edifici les Àligues, 17003 - Girona. 
 
 
ANNEX II. RECOMANACIONS AL DOCTORAND 
 
El doctorand procurarà trobar un espai adequat que eviti distraccions que puguin causar 
estrès durant la defensa. 
 
Presentació 
 
El doctorand ha de dissenyar les diapositives de manera que es visualitzin fàcilment i 
eliminar transicions o animacions, ja que podrien ser difícils de seguir en una presentació 
en línia, especialment si la velocitat de la xarxa no és l’adequada. És millor utilitzar un tipus 
de lletra gros, de manera que hi hagi poc text a cada diapositiva, i també cal que les figures 
i taules siguin prou grans. S’ha de tenir en compte que la pantalla de visualització és més 
petita que en una xerrada regular. Si és possible, es recomana distribuir les diapositives al 
tribunal abans de la presentació i numerar-les, de manera que sigui fàcil navegar-hi. 
 
Cal practicar abans de la defensa 
 
El doctorand procurarà practicar la presentació utilitzant la mateixa tecnologia que 
s’utilitzarà en l’acte de defensa de la tesi. Farà una o unes quantes proves amb el seu director 
o directors de tesi o alguna altra persona que el pugui escoltar i veure les diapositives. 
Preguntarà als seus companys si el poden ajudar amb comentaris i fent preguntes de forma 
remota, tal com ho faran els membres del tribunal durant la sessió real. 
 
Dubtes 
 
Si teniu qualsevol dubte, adreceu-vos a la secretaria acadèmica de l’Escola de Doctorat: 
sec.edoctorat@udg.edu 

mailto:sec.edoctorat@udg.edu

	1. Plataforma
	2. Simulació abans de la defensa
	3. Signatura digital
	4. Inici de la sessió
	5. Procediment per a la concessió de la menció “cum laude”
	ANNEX I. INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES
	Gravació de la sessió
	Protecció de dades personals

	ANNEX II. RECOMANACIONS AL DOCTORAND
	Presentació
	Cal practicar abans de la defensa
	Dubtes


