
 
 

 www.uib.cat 

Concurs #HiloTesis 2022 

 

Bases del concurs 2022 

 

1. Què és #HiloTesis? 

#HiloTesis és una iniciativa de la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la 
Sectorial d’R+D+I de la CRUE per promoure el desenvolupament d'habilitats de comunicació i 
divulgació científica de futurs o recents doctors mitjançant un fil de Twitter, iniciativa a la qual 
se suma la Universitat de les Illes Balears (UIB). Els participants hauran de divulgar la seva tesi 
doctoral en un fil de, com a màxim, de 20 piulades, tenint en compte les limitacions i possibilitats 
que ofereix la xarxa social Twitter. 

La primera piulada del fil ha d’incloure @RedDivulga, @CrueUniversidad, @UIBuniversitat i 

acabar amb «Obr #FilTesi👇» i/o «Abro #HiloTesis 👇».  

 

2. Objectius 

L'objectiu d’aquest concurs és que el personal investigador en formació o doctorands, tant si han 
acabat la tesi doctoral els darrers sis mesos com si la desenvolupen hores d’ara, puguin explicar 
a la societat què fan, com ho fan i per què ho fan. Per això, aquest concurs proposa crear un fil a 
Twitter i aprofitar aquesta xarxa social i les seves possibilitats com a canal de comunicació, 
adaptant-hi el contingut de la tesi fent servir un llenguatge senzill, accessible i atractiu. 

 

3. Requisits dels participants 

Podran participar-hi tots els doctorands de les universitats espanyoles associades a CRUE que 
compleixin els requisits següents: 

1. Haver superat satisfactòriament almenys una avaluació del control anual d’activitats del 
doctorat o haver defensat la tesi doctoral en un termini màxim de sis mesos abans de la 
data de començament del concurs. Les sol·licituds dels participants que no compleixin 
aquesta condició seran desestimades. 

2. Les candidatures hauran de tenir el vistiplau del/s director/s de la tesi i garantir que la 
informació proporcionada, inserida al fil, enllaçada, etc., és susceptible de difusió 
pública. Si les investigacions estan vinculades a algun acord de confidencialitat, els 
estudiants hauran de contrastar amb les parts implicades els continguts difosos al 
concurs. Ni la UIB ni CRUE no es responsabilitzaran de les infraccions que puguin derivar-
se d’aquest incompliment. 
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4. Premis 

El concurs conté dues categories: una de general, amb tres premis, i una altra per a investigacions 
relacionades amb la inclusió i la discapacitat, amb un premi. 

El concurs consta de dues parts: la fase local (UIB) i l’estatal. A la fase local, se seleccionaran els 
tres millors fils de doctorands o doctors de la UIB, que seran candidats al concurs estatal. En la 
fase estatal, es triaran els tres fils guanyadors, que hauran de ser, obligatòriament, de tres 
universitats. 

El premi per als guanyadors del concurs estatal serà de 500 euros, que serà finançat per la 
universitat a la qual pertanyin. 

A la fase local del concurs, la UIB atorgarà un premi de 200 euros, un altre de 150 euros i un 
darrer de 100 euros, al primer, segon i tercer classificat, respectivament, que no hagin obtingut 
un premi estatal, en cap de les dues categories, general i d’inclusió. 

 

5. Organització 

El concurs es desenvoluparà entre els dies 19 i 30 d’abril de 2022, ambdós inclosos. No es tindran 
en compte els fils publicats fora d'aquest període. 

En haver publicat el fil, els estudiants s’hauran d’apuntar i facilitar l'enllaç del seu fil a aquest 
formulari. 

No es tindran en compte els fils no enviats correctament a través del formulari. 

La primera piulada del fil ha d’incloure @RedDivulga, @CrueUniversidad, @UIBuniversitat i 

acabar amb «Obr #FilTesi👇» i/o «Abro #HiloTesis 👇».  

Es podrà publicar el fil en qualssevol de les llengües cooficials de l'Estat. La UIB, si escau, 
proporcionarà una versió traduïda a l'espanyol, en cas que surti seleccionat per a la fase estatal 
en qualsevol de les dues categories. 

 

6. Cronograma 

—  Publicació dels fils de Twitter: del 19 d’abril a les 00.00 hores al 30 d'abril de 2022 a les 
23.59 hores. 

— Inscripció al concurs (en haver publicat el fil a Twitter): del 19 d’abril a les 00.00 hores al 
30 d'abril de 2022 a les 23.59 hores. 

— Formalització de la participació a la UIB: del 19 d’abril a les 00.00 hores al 2 de maig de 
2022 a les 23.59 hores. 

—  Publicació dels guanyadors de la fase UIB: 15 de maig de 2022. 

— Publicació dels guanyadors del concurs estatal: del 23 al 27 de maig de 2022.  
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7. Regles i instruccions 

Els alumnes participants hauran de complir les regles i instruccions següents: 

1. Ser titular d’un compte a Twitter i seguir el d’@UIBuniversitat. 

2.  Només es tindrà en compte un fil per participant i que no tingui més de vint piulades. 
No es comptaran les possibles respostes d’altres usuaris. 

3. Les piulades podran incloure tota mena d'elements que enriqueixin la presentació del 
treball, l’il·lustrin o, simplement, ajudin a captar l'atenció del lector o la facin més 
atractiva (enllaços, emoticones, vídeos, imatges, gifs animats, etc.). 

4.  Qualsevol dada o informació proporcionada pels concursants ha de ser susceptible de 
difusió pública. 

5.  El fil s'ha de publicar entre les 0.00 hores del 19 d’abril i les 23.59 del 30 d'abril de 2022. 

6.  En haver publicat el fil, l’usuari haurà d’emplenar aquest formulari per poder ser 
considerat al concurs en el termini de desenvolupament del concurs: fins a les 23.59 del 
30 d'abril de 2022. 

7. Els participants hauran de formalitzar la participació al concurs enviant un correu 
electrònic a l’adreça <culturacientifica@uib.cat> entre el 19 d’abril a les 00.00 hores i el 
2 de maig de 2022 a les 23.59 hores. Hauran d’incloure-hi les dades personals: nom i 
cognoms, telèfon de contacte i adreça electrònica de la Universitat (no la personal), la 
URL de la primera piulada del fil, i adjuntar dos documents: 1) el d’acceptació de les 
bases, que ha de tenir el vistiplau del/s director/s de la tesi i en el qual s’ha d’explicitar 
que el material que comparteix és susceptible de fer-ne difusió pública (annex 1); i 2) la 
LOPD (annex 2). 

8.  Es pot publicar el fil en qualssevol de les llengües cooficials de l'Estat. 

 

8. Jurat i criteris de valoració 

En haver rebut els fils dels participants mitjançant el formulari, l'organització del concurs els 
remetrà a la persona de contacte de cada universitat. 

Cada universitat participant avaluarà els fils presentats pels seus participants. A la UIB, el jurat 
estarà integrat per tres membres: un que sigui competent en comunicació del Servei de 
Comunicació, un altre competent en matèria de divulgació científica del Vicerectorat de Política 
Científica i Investigació, i un de la direcció de l’Escola de Doctorat a la UIB. 

El jurat estatal proposat per la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) estarà integrat 
per almenys cinc membres, almenys un dels quals serà expert en comunicació. 

La decisió dels jurats local i estatal serà definitiva i inapel·lable. 

Els criteris de valoració seran comuns a totes les branques de coneixement: 
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1. Expressió i contingut (màxim 5 punts): ús d’un llenguatge senzill (evitar tecnicismes i 
argot científic) i divulgatiu que permeti la comprensió del context, del tema de recerca 
i la seva importància per part d’un públic no especialitzat. Ha de descriure la 
metodologia aplicada en la investigació, els resultats més rellevants i les conclusions 
fent servir una estructura lògica i atractiva. Ha d’evitar enllaços a revistes o continguts 
especialitzats. No ha de trivialitzar el contingut de la investigació: ha de ser divulgador, 
proper, però rigorós. 

2. Creativitat (màxim 5 punts): ús adequat i atractiu d'elements que enriqueixin el 
contingut, com ara emoticones, imatges, enllaços, vídeos o gifs animats. Presentació 
que aconsegueixi que el públic vulgui saber més del tema. 

 

9. Consideració final 

L'incompliment de les bases de la convocatòria, així com l'ocultació de dades, la seva alteració o 
manipulació poden ser causa de desestimació i, si escau, de devolució del possible premi 
percebut. 

 

 

El Vicerector de Política Científica i Investigació, 

 

 

 

 

 

Víctor Homar Santaner 
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Annex 1. Acceptació de les bases, difusió pública de les dades i vistiplau dels directors 

 

(nom del concursant), com a participant en el Concurs #HiloTesis 2022, n’accept les bases i em 

compromet que la informació proporcionada, inserida al fil, enllaçada, etc., és susceptible de 

difusió pública. 

La informació emprada en el fil presentat al concurs té el vistiplau del/s director/s de la meva 

tesi doctoral. 

 

Signatura del concursant 

 

 

 

 

Signatura del/s director/s de la tesi doctoral 
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Annex 2. Informació sobre la protecció de dades personals 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

les dades personals i a la seva lliure circulació i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de dades 

personals que la gestió de participació al Concurs #HiloTesis 2022. 

Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears (UIB). 

Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi 

obligació legal o interès legítim, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD). 

Termini de conservació de les dades personals: es conservaran durant el temps necessari, en 

compliment de la finalitat per a la qual es varen obtenir i per determinar les possibles 

responsabilitats derivades del tractament. Posteriorment, la conservació o, si escau, la supressió 

es farà de conformitat amb la normativa de documentació i arxius vigent. 

Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot 

exercir els drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, 

d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, 

si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el 

responsable del tractament esmentat, mitjançant el procediment establert a la Seu electrònica 

de la Universitat (https://seu.uib.cat/LOPDGDD/Drets-ciutada/). 

Una vegada rebuda la resposta del responsable, o en cas que no hi hagi resposta en el termini 

d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la 

«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 

(www.aepd.es). 

Delegada de protecció de dades: podeu contactar amb la delegada de protecció de dades de la 

Universitat de les Illes Balears a l’adreça postal ctra. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes 

Balears), per via telefònica al 971 25 97 93 o bé a l’adreça electrònica <dpo@uib.es>. 

 

 

La persona responsable 
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