
BASES CONCURS “EXPLICA’NS EL TEU TREBALL FINAL EN 4 MINS” 2022 

La Salle-URL convoca la 1a edició del concurs “Explica’ns el teu treball final en 4 minuts”, amb la finalitat 
de promoure la divulgació de la recerca, tot fomentant el retorn de la ciència a la societat. El concurs 
està dirigit als estudiants finalistes de graus i màsters de La Salle que enguany estiguin cursant 
l’assignatura del TFG o TFM, que l’hagin defensat o tinguin previsió de defensar-lo durant aquest curs 
acadèmic 2021-22. L’objectiu del concurs és plantejar als estudiants, que siguin de la disciplina que 
siguin, expliquin la seva recerca a un públic general, amb un temps màxim de 4 minuts, amb un 
llenguatge senzill, comprensible i amb voluntat de comunicar i divulgar el coneixement. El guanyador o 
guanyadora del concurs tindrà un premi d’un dispositiu assistent virtual per veu. 

1. Requisits de participació  
• Ser estudiant matriculat de TFG o TFM de La Salle durant el curs 2021-22 i tenir la previsió de 

defensar el treball durant aquest curs acadèmic (en el cas de la convocatòria de Febrer, ja 
haver-lo defensat). 

• Tenir el vistiplau del ponent del treball per participar en el concurs, en el moment de presentar 
la candidatura i que aquest ponent pugui acreditar el projecte de recerca en el que ha estat 
realitzat el treball.  

• Compromís d’ometre durant la presentació qualsevol dada o informació confidencial de la 
recerca.  

2. Normes durant la presentació 
• Duració màxima de 4 minuts.  
• Només s’hi poden projectar un màxim de dues diapositives estàtiques.  
• No es permet vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.  
• S’admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim. 
• Només s’admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglesa.  
• Es considera que una presentació ha començat quan el participant pren la paraula.  
• No es recomanen notes o apunts a la mà.  
• Es pot utilitzar una citació breu o humorística.  
3. Jurat  

Un jurat d’experts en comunicació científica avaluarà les presentacions i escollirà la millor 
presentació. La decisió del Jurat serà inapel·lable.  
El jurat estarà constituït per la Sra. Gloria Maltas (Directora de Comunicació Corporativa de La 
Salle-URL), el Dr. Josep Rom (Vicerrector de Recerca de la URL) i la Dra Rosa Alsina (Directora de 
Recerca de La Salle – URL).  

4. Desenvolupament del concurs  
Tots els graus i màsters de La Salle-URL poden presentar participants en el concurs. El concurs 
es celebrarà a l’aula Magna de La Salle-URL el dia 27 d’abril de 2022, a les 12 del migdia.  

5. Presentació de candidatures  
Els professors ponents dels graus i màsters de La Salle-URL presentaran les persones candidates 
per a concursar a la Direcció de Recerca, no més tard del 20 d’abril de 2022, mitjançant un 
correu electrònic indicant: 

• Nom complet del candidat o candidata.  
• Nom complet del professor o professora ponent.  
• Títol del projecte final que s’explica.  
• Projecte de recerca (títol, acrònim) on s’emmarca el treball final que participa a concurs.  

 

 

Rosa M. Alsina,  
Direcció de Recerca 

Barcelona, 25 de març de 2022 


