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Concurs #HiloTesis 2022 

 

Preguntes freqüents #HiloTesis 2022 i recomanacions 

 

Puc enviar més d'un fil? 

No. Només es considerarà un únic fil per participant en cada una de les dues categories: una 
general, amb tres premis, i una altra per a investigacions relacionades amb inclusió i 
discapacitat, amb un premi. 

Es distingeixen branques del coneixement? 

No. L'objectiu del concurs és promoure la comunicació divulgativa de la ciència, per la qual 
cosa la branca de coneixement o la rellevància dels resultats o de possibles publicacions 
derivades no seran considerats. 

Puc participar si defenso la meva tesi abans de la data del concurs? 

Sí. Sempre que sigui o hagi estat durant els 6 mesos anteriors a l'inici del concurs. 

Es poden incloure elements «decoratius» com emoticones, GIF, etc. al fil? 

Sí, però tingues en compte que han d'enriquir la comunicació, fent-la més atractiva. 

Es poden citar o enllaçar publicacions derivades del treball o que contextualitzin el treball? 

Preferiblement no. El públic destinatari de les piulades serà públic no especialitzat, per la qual 
cosa s'ha d'adaptar bé l'ús d'enllaços a materials especialitzats com ara articles científics, 
presentacions a congressos científics, etc. A més, la rellevància dels resultats o de possibles 
publicacions derivades no seran considerades. Has de resumir la teva tesi a 20 piulades 
perquè pugui ser entesa per qualsevol persona sense formació científica. 

Com es fa un fil a Twitter? 

Si mai no has publicat un «fil» a Twitter, a continuació, t'expliquem com fer-ho a través de la 
versió web de la xarxa social. 

A la següent imatge es mostra la finestra de publicació d'una piulada quan polsem sobre el 
botó de Twitter des de la pàgina principal de Twitter: 

 

http://www.uib.cat/


2 

 
 

 www.uib.cat 

A la part inferior dreta trobareu el botó «Å» mitjançant el qual podreu encadenar piulades 
sense necessitat de publicar-les fins al final. D'aquesta manera, podràs anar escrivint cada 
piulada per separat (afegint enllaços, imatges, etc.) i publicar-les totes al final a través del 
botó «Twittejar tots» com es mostra a la imatge següent: 

 

Et recomanem que estructuris el teu fil prèviament. Que pensis en el contingut de les 
piulades, en els recursos que afegiràs i la història que explicaràs en no més de 240 caràcters 
per piulada. Pensa en missatges breus, que es puguin llegir independentment, que siguin 
divulgatius, atractius, que despertin interès, sentiments, en definitiva, que captin l'atenció i 
l'interès del lector. 

Recordatori de les dates principals del concurs: 

—  Del 19 d’abril al 30 d'abril de 2022: publicació dels fils de Twitter per part del personal 
investigador en formació/doctorands de la UIB. 

—  Del 19 d’abril al 30 d’abril de 2022: Inscripció al concurs (un cop publicat el fil de twitter) 
a través d’un formulari.  

—  Del 19 d’abril al 2 de maig de 2022: Formalització de la participació a la UIB enviant un 
correu electrònic a l’adreça <culturacientifica@uib.cat>. 

—  Del 23 de maig al 27 de maig de 2022: Publicació dels guanyadors del concurs estatal.  
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