
 
 
 

 

Jornada de Doctorat 2019 - Universitat de Lleida 

29 d’abril de 2019 
 
 

(Obligatori per a tots els doctorands del primer any; recomanable per a la resta 
de doctorands, així com per a directors i tutors) 

 
Lloc:  Claustre de les Heures de l’edifici de Rectorat 

9.00 h Esmorzar de benvinguda, recepció de participants i inscripció. 
Penjat de pòsters. 

 
Lloc:  Sala d’Actes de l’edifici de Rectorat (2.61) 

 
9.15 h Inauguració. Jaume Puy (Vicerector de Recerca)  i Olga Martín (Directora 

de la Escola de Doctorat). 
 
          9.30 h    Conferència. "De l’electrònica a la intel·ligència artificial: el meu fascinant viatge a través 

de la ciència". Ramon Lopez de Mantaras (Director de l'Institut d'Investigació en 
Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)). 

 
10.30 h Cafè i pòsters 

 
            11.00 h Taula rodona: Diàlegs sobre el Doctorat 

- Directora Escola de Doctorat: Olga Martín 
- Representant dels doctorands: Laura Colàs 
- Coordinador: Carlos Colinas 
- Director/tutor: Francisco Ferrezuelo  
- PAS gestió de documents: Tatiana Hidalgo 
- PAS gestió de beques i ajudes: Maite Calderó 
- Servei de Biblioteques: Mireia Vilaspasa 

 
12.00 h Sessions paral·leles per Programa de Doctorat. 

 
Lloc:  Claustre de les Heures de l’edifici de Rectorat 
 
13.30 h Menjar. Visita i votació pòsters 

 
Lloc:  Sala d’Actes de l’edifici de Rectorat (2.61) 

 
15.00 h Sessions orals de doctorands 

 
17.00   h Lliurament de premis i cloenda. 

 

IMPORTANT: Per obtenir el certificat d'assistència a la Jornada, cal assistir a les tres sessions i tenir 
la matrícula vigent. 
Enviament de resums per part dels doctorands: Data límit 29 de març. 
Enviament de pòsters en format PDF: Data límit 12 d’abril. 
Inscripció a la Jornada: Data límit 24 d’abril. 
Link  per a  la incripció a la Jornada i enviament dels abstracts 
Per qualsevol dubte fiqueu-vos en contacte amb el representat del vostre Programa de 
Doctorat o amb lcolas@medicina.udl.cat. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Amk5rh0tAjdfJjXEpZrnP5ZVeHI38Eld6eqWDpmwOwft4A/viewform
mailto:lcolas@medicina.udl.cat


 

 

 

 
 

RESUM PER A LA “JORNADA DE BENVINGUDA DOCTORANDS DE LA UdL” 
 
 
 

TÍTOL DEL RESUM EN MAJÚSCULES I NEGRETA 
 

García M1; Font L1; Casanovas J1; Smith A2 

1 Departament de Xxxxxx, Facultat d’Educació, Universitat de Lleida; 2 Departament 
d’Astronomia, Facultat de Física, Universitat of Berkely. 

 
El cos del missatge ha d'estar separat de la capçalera per un espai en blanc. El cos del 
missatge no pot sobrepassar les 250 paraules, el text ha d'estar justificat, i l'interlineat ha 
de ser senzill. Els marges dret i esquerre han de ser de 3 cm, com en aquest exemple. El 
tipus de lletra o font ha de ser Cambria i la mida 12 punts. És convenient seguir l'esquema 
següent: començar amb una o més frases introductòries, seguides d'un breu plantejament 
dels objectius, materials i mètodes, els resultats i finalment les conclusions...El cos del 
missatge ha d'estar separat de la capçalera per un espai en blanc. El cos del missatge no 
pot sobrepassar les 250 paraules, el text ha d'estar justificat, i l'interlineat ha de ser 
senzill. Els marges dret i esquerre han de ser de 3 cm, com en aquest exemple. El tipus de 
lletra o font ha de ser Cambria i la mida 12 punts. És convenient seguir l'esquema següent: 
començar amb una o més frases introductòries, seguides d'un breu plantejament dels 
objectius, materials i mètodes, els resultats i finalment les conclusions...El cos del 
missatge ha d'estar separat de la capçalera per un espai en blanc. El cos del missatge no 
pot sobrepassar les 250 paraules, el text ha d'estar justificat, i l'interlineat ha de ser 
senzill. Els marges dret i esquerre han de ser de 3 cm, com en aquest exemple. El tipus de 
lletra o font ha de ser Cambria i la mida 12 punts... 

 
Paraules claus: afegir un màxim de 5 paraules clau separades entre comes. Les paraules 
clau han d'estar separades del cos del missatge per un espai en blanc. 



 

JORNADA DE BENVINGUDA ALS DOCTORANDS 2019 
Lloc:  Sala d’Actes de l’edifici de Rectorat (2.61) 

Data: 29 d’abril de 2019 
 
 
 

BASES DEL PREMI AL MILLOR PÒSTER I COMUNICACIÓ ORAL 
 
 

Preàmbul 

La Universitat de Lleida, en el seu afany per promoure la recerca i molt especialment 

entre els membres més joves de la comunitat científica, convoca dos premis als dos 

millors pòsters i un premi per a la millor comunicació oral presentats durant la JORNADA 

DE BENVINGUDA ALS DOCTORANDS DE LA UdL. 

 

Bases del concurs 

1. Objecte: Premiar els dos millors pòsters i la millor comunicació oral originals 

presentats a la JORNADA DE BENVINGUDA ALS DOCTORANDS DE LA UdL. 

2. Participants: Poden optar als premis totes les comunicacions presentades en forma 

de pòster i comunicació oral a la jornada, amb la condició de que el autor/a que 

presenta la comunicació sigui el primer autor/a de la mateixa i estigui matriculat 

en un Programa de Doctorat a la UdL. 

3. Dotació: Cada premi estarà dotat de 400€ i un diploma acreditatiu, que es lliuraran 

al primer autor del treball. Aquest import estarà subjecte a la fiscalitat vigent. En 

el cas que hi hagi més d’un “primer autor”, el premi serà compartit entre aquests. 

4. Sistema de selecció dels premis: Un jurat format pels membres del Comitè Científic 

(veure base núm. 8) que serà l’encarregat de seleccionar un pòster i el premi 

referent a la comunicació oral, d’acord amb els criteris establerts. El premi restant 

de la categoria pòster serà seleccionat per votació entre tots els doctorands inscrits 

a la Jornada. Per tal de poder votar, serà imprescindible que els doctorands 

presentin un document identificatiu (DNI o Passaport vigent), en el moment de 

dipositar el seu vot el dia de la Jornada. 

5. Criteris: Es valorarà el rigor, el contingut i interès científic, la presentació, 

així com la claredat i capacitat de comunicació. També es tindrà en compte 



si el pòster s’ajusta a les dimensions exigides (70cm d’ample i 100cm 

d’alt) o si la comunicació s’ajusta al temps establert (5 minuts). 

6. Decisió: La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública en l’acte de 

cloenda. Optar a aquests premis pressuposarà l’acceptació les bases d’aquesta 

convocatòria. 

7. Lliurament: Els premis es lliuraran a l‘acte de Cloenda. 

8. Composició del Comitè Científic: 

- Dra. Olga Martín Belloso, Directora de l’Escola de Doctorat. 

- Dra.  Gemma  Bellí  Martínez,  Subdirectora  i  Secretaria  de  l’Escola 

de Doctorat. 

- Dra. Ana Pelacho, Coordinadora del Programa de Doctorat en 

Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària. 

- Dr. Manel Portero, Coordinador del Programa de Doctorat en 

Activitat Física i Esport. 

- Dr. Pere Lavega, Vice-coordinador del Programa de Doctorat en 

Activitat Física i Esport. 

- Dr. José Luis Gallizo, Coordinador del Programa de Doctorat en 

Dret i Administració d'Empreses. 

- Dra. Gemma Filella i Guiu, Coordinadora del Programa de Doctorat 

en Educació, Societat i Qualitat de Vida. 

- Dr. Francesc Solsona, Coordinador del Programa de Doctorat 

en Enginyeria i Tecnologies de la Informació. 

- Dr.  Carlos  Colinas,  Coordinador  del  Programa  de  Doctorat  en 

Gestió Forestal i del Medi Natural. 

- Dr. Ester Desfilis, Coordinador del Programa de Doctorat en 

Salut. 

- Dr. Enric Vicedo, Coordinador del Programa de Doctorat en 

Territori, Patrimoni i Cultura. 


