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Concurs #HiloTesis 2021 

Per tal de promoure l’activitat divulgadora entre l’estudiantat de doctorat, el grup de treball 

d’activitats conjuntes de la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la CRUE–

I+D+i proposa la convocatòria de la I edició del concurs La Teva Tesi Doctoral en un Fil de 

Twitter: #HiloTesis. Els participants han de divulgar la seva tesi doctoral en un fil de fins a 20 

tuits amb les limitacions i possibilitats que ofereix la xarxa social Twitter. 
 

Què és #HiloTesis? 

És una iniciativa de la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga), aprovada pel comitè 

executiu de la CRUE–I+D+i, per promoure el desenvolupament d’habilitats de comunicació i 

divulgació científica de futurs doctors i doctores o d’estudiants que s’acaben de doctorar. 

L’objectiu és que els estudiants i les estudiants de doctorat, tant si han acabat la tesi doctoral els 

últims sis mesos com si l’estan desenvolupant, puguin explicar a la societat el que fan, com ho 

fan i per què ho fan. Per fer-ho, han d’elaborar un fil a Twitter per aprofitar aquesta xarxa social i 

les possibilitats que ofereix com a canal de comunicació adaptant el contingut de la tesi a un 

llenguatge senzill, accessible i atractiu. 

Requisits dels participants 

Les universitats que hi vulguin participar han d’acceptar les condicions, elaborar unes bases 

pròpies adaptant les condicions generals d’aquesta proposta i comunicar al grup d’activitats 

conjuntes de RedDivulga la seva intenció de participar-hi un mínim de 15 dies naturals abans de 

l’inici del concurs mitjançant el formulari següent: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IAB 

Mqre6caHEGuJUM0xQSEtZMzBRQVlBTVJLUktDUk9SR1A5RC4u. 

Hi pot participar tot l’estudiantat de doctorat de les universitats espanyoles associades a la 

CRUE que convoquin el concurs i ho hagin comunicat a temps a través del formulari anterior. Els 

estudiants i les estudiants han d’haver superat satisfactòriament almenys una avaluació del 

document d’activitats i pla de recerca (RAPI) o defensat la tesi doctoral en un termini màxim de 

sis mesos abans de la data d’inici del concurs. Les sol·licituds dels participants que no compleixin 

aquestes condició seran desestimades. 

Les candidatures han de tenir el vistiplau de la persona que dirigeix la tesi i garantir que la 

informació proporcionada, inserida en el fil, enllaçada, etc. és susceptible de difusió pública. Si la 

recerca estigués vinculada a cap acord de confidencialitat, els estudiants i les estudiants hauran 

de contrastar els continguts utilitzats en el concurs amb les parts implicades. En cas 

d’incompliment, ni les universitats participants ni la CRUE no es responsabilitzaran dels danys 

que se’n puguin derivar. 

Premis 

El concurs tindrà tres persones premiades, que seran, obligatòriament, de tres universitats 

diferents. Cada universitat lliurarà el premi (una tauleta) només en el cas que guanyi un dels seus 

estudiants o les seves estudiants. Per tant, és obligatori oferir almenys un premi per a la fase 

nacional (en el cas que la universitat sigui de les tres premiades) i, de manera opcional, premis 

per a una possible fase interna o en col·laboració amb altres universitats. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IABMqre6caHEGuJUM0xQSEtZMzBRQVlBTVJLUktDUk9SR1A5RC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IABMqre6caHEGuJUM0xQSEtZMzBRQVlBTVJLUktDUk9SR1A5RC4u
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Organització 

El concurs es desenvoluparà entre els dies 1 i 23 d’abril, ambdós inclosos. No es tindran en 

compte els fils que es publiquin fora d’aquest període. 

Un cop publicat el fil, els estudiants i les estudiants hauran de fer la inscripció i facilitar l’enllaç al 

seu fil a través d’aquest formulari: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IAB 

Mqre6caHEGuJUNVNBTTNVNjRMVjZGM0RaMjZKT0wxS1RKUy4u. 

No es tindran en compte els fils que no s’enviïn correctament a través del formulari. 

El primer tuit del fil ha de citar @RedDivulga, la universitat i, si escau, la UCC+I i 

ha d’acabar amb un “Abro #HiloTesis ”. 
 

Cronograma 

- Primera setmana de març de 2021: enviament de la convocatòria a les universitats. 

- 16 de març de 2021: fi del termini per a la inscripció de les universitats. 

- De les 00:00 del dia 1 a les 23:59 del 23 d’abril de 2021: publicació i enviament dels fils per 

part dels doctorands i doctorandes. 

- 26 abril de 2021: enviament de la llista de fils al contacte o la coordinació de cada 

universitat. 

- 7 maig de 2021: enviament dels tres fils escollits per cada universitat participant per a la 

fase nacional i enviament al jurat. Un cop passat aquest termini, les universitats que no 

hagin enviat els fils seleccionats renunciaran a participar en la fase nacional. 

- Del 21 al 28 de maig de 2021: decisió del jurat i informació a les universitats i als 

participants guanyadors. 

Regles i instruccions 

Els participants han de complir les regles i instruccions següents: 

1. Tenir un compte de Twitter. 

2. Només es tindrà en compte un fil per participant, que no pot ser de més de 20 tuits. No 

es comptaran les possibles respostes d’altres usuaris. 

3. Podran utilitzar tota mena d’elements que enriqueixin la presentació del treball, 

l’il·lustrin o, simplement, el facin més atractiu i ajudin a captar l’atenció del lector 

(enllaços, emojis, vídeos, imatges, gif animats, etc.). 

4. Qualsevol dada o informació que proporcionin els concursants ha de ser susceptible de 

difusió pública. 

5. La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable. 

6. El fil s’ha de publicar entre les 00:00 de l’1 i les 23:59 del 23 d’abril. 

7. Un cop publicat el fil, per poder participar en el concurs caldrà emplenar el formulari 

següent dins del termini de desenvolupament del concurs fins a les 23:59 del 23 d’abril 

de 2021: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd 

9L_IABMqre6caHEGuJUNVNBTTNVNjRMVjZGM0RaMjZKT0wxS1RKUy4u. 
 

Jurat i criteris de valoració 

Un cop rebuts els fils dels participants a través del formulari, l’organització del concurs els 

remetrà a la persona de contacte de cada universitat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IABMqre6caHEGuJUNVNBTTNVNjRMVjZGM0RaMjZKT0wxS1RKUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IABMqre6caHEGuJUNVNBTTNVNjRMVjZGM0RaMjZKT0wxS1RKUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IABMqre6caHEGuJUNVNBTTNVNjRMVjZGM0RaMjZKT0wxS1RKUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IABMqre6caHEGuJUNVNBTTNVNjRMVjZGM0RaMjZKT0wxS1RKUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVkzKd9L_IABMqre6caHEGuJUNVNBTTNVNjRMVjZGM0RaMjZKT0wxS1RKUy4u
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En un termini de 15 dies, cada universitat participant triarà tres fils (d’acord amb els criteris 

interns que estableixi en la seva convocatòria), que seran avaluats pel jurat nacional proposat 

per RedDivulga. Aquest jurat estarà integrat per un mínim de cinc membres, dels quals almenys 

un serà una persona experta en comunicació. La decisió s’emetrà entre el 21 i el 28 de maig de 

2021. 

Els criteris de valoració seran comuns a totes les branques de coneixement: 

1. Expressió i contingut (màxim 5 punts): s’ha de fer servir un llenguatge senzill (evitant 

tecnicismes i argot científic) i divulgatiu, que permeti la comprensió del context, del 

tema de recerca i de la importància per part d’un públic no especialitzat. S’han de 

descriure la metodologia, els resultats més rellevants i les conclusions utilitzant una 

estructura lògica i atractiva. Cal evitar els enllaços a revistes o continguts especialitzats. 

No s’ha de trivialitzar el contingut de la investigació; s’ha de ser divulgador i proper però 

rigorós. 

2. Creativitat (màxim 5 punts): s’ha de fer un ús adequat i atractiu d’elements que 

n’enriqueixin el contingut, com emojis, imatges, enllaços, vídeos o gif animats. La 

presentació ha d’aconseguir que el públic en vulgui saber més. 
 

Consideració final 

L’incompliment de les bases de la convocatòria així com el fet d’ocultar dades, alterar-ne o 

manipular-ne podrà ser causa de desestimació i, si escau, de devolució del possible premi rebut. 
 

Preguntes freqüents i recomanacions 

Puc enviar més d’un fil? 

No. Només es tindrà en compte un sol fil per participant. 

Es distingeixen branques del coneixement? 

No. L’objectiu del concurs és promoure la comunicació divulgativa de la ciència, per la qual cosa 

no es tenen en compte la branca del coneixement o la rellevància dels resultats o de possibles 

publicacions que se’n derivin. 

Hi puc participar si defenso la tesi abans de la data del concurs? 

Sí, sempre que es defensi o s’hagi defensat fins a sis mesos abans de l’inici del concurs. 

S’hi poden incloure elements decoratius com emojis o gif? 

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

S’hi poden citar o enllaçar publicacions derivades del treball o que el contextualitzin? 

Preferiblement, no. El públic destinatari dels tuits serà un públic no especialitzat, per la qual cosa 

cal adaptar bé l’ús d’enllaços a materials especialitzats com articles científics, presentacions en 

congressos científics, etc. A més a més, no es tindrà en compte la rellevància dels resultats o de 

possibles publicacions que se’n derivin. Has de resumir la tesi en 20 tuits perquè la pugui 

entendre qualsevol persona sense formació científica. 

Com es fa un fil a Twitter? 

Si no has publicat mai cap fil a Twitter, tot seguit t’expliquem com ho pots fer des de la versió 

web de la xarxa social. 

A la imatge següent es mostra la finestra de publicació d’un tuit quan premem el botó Tuita des 
de la pàgina principal de Twitter. 
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A la part inferior dreta hi trobaràs el botó +, mitjançant el qual podràs encadenar tuits sense 

necessitat de publicar-los fins al final. D’aquesta manera, podràs anar escrivint cada tuit per 

separat (afegint-hi enllaços, imatges, etc.) i publicar-los tots al final a través del botó Tuita’ls tots 

com es mostra a la imatge següent. 

Et recomanem que estructuris el fil prèviament, que pensis en el contingut dels tuits, els 

recursos que hi afegiràs i la història que explicaràs en no més de 240 caràcters per tuit. Crea 

missatges breus, que es puguin llegir independentment, que siguin divulgatius i atractius, que 

despertin interès i sentiments i, en definitiva, que captin l’atenció i l’interès del lector. 


