
 
 
 

RECOMANACIONS PER A LA DEFENSA DE TESIS 
DOCTORALS PER VIDEOCONFERÈNCIA 
 

Aquest document dona orientacions al secretari o secretària del tribunal i al 
doctorand o doctoranda per facilitar-los 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, que trobareu a la web de l’Escola de Doctorat, a 
l’apartat “Informació Acadèmica → Tràmits i impresos”. 

 

SOBRE EL PROCEDIMENT 

Plataforma de videoconferència 

Com a plataformes de videoconferència recomanem Meet, del paquet informàtic 
de Google, i Teams, del paquet informàtic Microsoft 365. Aquests recursos 
disposen 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. 

Simulació abans de la defensa 

Es recomana fer una prova abans d’iniciar la defensa i comprovar que es pot 
gravar la sessió. En particular, si es vol fer servir Google Meet, aquesta plataforma 
només permet gravar si la sala de videoconferència s’ha creat des d’un compte del 
tipus @campus.udg.edu. Per això cal activar abans el compte de Google Apps 
Education de la Universitat. L’activació del compte no és immediata i 
normalment tarda entre un i dos dies. Al document Guia d’ús de Google Meet a 
la UdG hi ha informació sobre com activar el compte de Google Apps. 

Si es vol fer servir el Google Meet és recomanable que el secretari (o en el seu 
defecte algun membre del tribunal) sigui de la Universitat de Girona i que aquest 
membre obri la sala de videoconferència. 

Signatura digital 

Les signatures electròniques que es consideren vàlides són DNIe, FNMT, idCAT, 
TCAT i TCAT-P. Per obtenir el certificat TCAT-P podeu consultar la informació 
disponible a l’espai d’administració electrònica de “La meva”, on trobareu les 
instruccions i el formulari de sol·licitud. 

https://docs.google.com/document/d/1cu0_UUYPnIWPPGGB2Kt3MAQ0J0lhlVtvHF492VPAmcQ/edit#heading=h.na463b4yv5f3
https://docs.google.com/document/d/1cu0_UUYPnIWPPGGB2Kt3MAQ0J0lhlVtvHF492VPAmcQ/edit#heading=h.na463b4yv5f3
https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=eadmin&cate=9093&catpare=9092#docs


 
 
 
Al començament de la sessió 

Es recomana que el secretari, com a moderador de la videoconferència, expliqui 
les regles bàsiques per a la defensa. Cal que dediqui un moment per explicar el 
funcionament de la tecnologia, per exemple, com cadascú (doctorand, membres 
del tribunal i públic) pot silenciar o desconnectar la càmera. Cal que estableixi 
regles clares per ajudar els membres del públic a comprendre el seu paper i a 
saber que durant la defensa han de tenir la càmera i el so desconnectats i no poden 
utilitzar el xat ni intervenir, excepte quan així ho estableixi el president del 
tribunal. 

A continuació, el president ha de llegir el document per al tractament de dades de 
caràcter personal que li haurà lliurat l’Escola de doctorat perquè el doctorand i 
els membres de Tribunal prestin el seu consentiment i es pugui així procedir a la 
defensa per videoconferència i al seu enregistrament. 

Procediment per 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”, a partir de l’enllaç a un Google Forms 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. 

 

RECOMANACIONS AL DOCTORAND 

Cal trobar un espai adequat a casa 

Cal trobar un espai adequat a casa que eviti distraccions. Nens cridant en un 
segon pla, gossos bordant, etc. poden causar un estrès important 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 per a tothom 
navegar per la presentació, si cal. 

Cal practicar abans 

Practiqueu la presentació utilitzant la mateixa tecnologia que s’utilitzarà en l’acte 
de defensa de la tesi. Feu una o unes quantes proves amb el vostre director o 
directors de tesi o algú altre que us pugui escoltar i veure les diapositives. 
Pregunteu si els membres del vostre laboratori us poden ajudar amb comentaris 
i fent preguntes de forma remota, tal com ho faran els membres del tribunal 
durant l’esdeveniment 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
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