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ANAR AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/inscripcio


les persones seleccionades a la web 
www.setmanaciencia.cat.

Fase 2: Formació

▪ Les persones seleccionades participaran en una 
sessió de formació de caràcter obligatori que es 
farà el 9 de novembre (matí i tarda) i el 10 de 
novembre (matí) a Barcelona. L’organització no 
es fa càrrec de les despeses de desplaçament ni 
d’allotjament.

▪ Durant la sessió de formació es prepararan els 
monòlegs i es duran a terme activitats de 
perfeccionament de tècniques d’expressió i 
preparació del guió. Aquesta formació anirà a 
càrrec de membres de la companyia Big Van 
Ciència, experts en divulgació i comunicació 
científica.

Fase 3: Celebració del concurs

▪ El concurs es farà (lloc i data concreta per a 
determinar) durant la Setmana de la Ciència 2019 
(del 8 al 17 de novembre). 

▪ El jurat del concurs seleccionarà els tres millors 
monòlegs i farà pública la seva decisió al final de 
l’acte.

JURAT
Una comissió d’avaluació formada per 
representants de l’FCRi i membres de la companyia 
Big Van Ciència duran a terme la selecció de les 
persones candidates que passaran a la fase del 
concurs.

Un jurat constituït per un mínim de tres persones 
dels àmbits de la ciència i de la comunicació elegirà 
les persones guanyadores del concurs.

Es valoraran les persones candidates d’acord amb 
els criteris de las 3 C, tenint cadascun un pes d’un 

BASES DEL 
CONCURS
OBJECTE
La Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRi), conjuntament amb les entitats que 
formen part de la Comissió Organitzadora de la 
Setmana de la Ciència, convoquen un concurs de 
monòlegs científics que es farà en el marc de la 
Setmana de la Ciència 2019.

L’objectiu del concurs es promoure la comunicació 
de la ciència d’una manera sintètica, amena i 
entenedora i utilitzant únicament les habilitats 
comunicatives personals, sense el suport d’eines 
per a presentacions.

PARTICIPACIÓ
Pot participar en el concurs qualsevol persona, 
major d’edat, que cursi estudis o exerceixi 
professionalment en àrees relacionades en l’àmbit 
de la ciència i/o tecnologia, inclosa la docència 
preuniversitària especialitzada en ciències.

Se n’exclouen els professionals dels mitjans de 
comunicació i de les arts escèniques.

Els monòlegs hauran de ser en català.

El monòleg presentat haurà de ser inèdit, no haurà 
pogut ser difós prèviament per cap mitjà, ja sigui en 
esdeveniments presencials o per Internet. No s’hi 
admetran candidatures de persones vinculades 
laboralment amb l’FCRi.

Les persones participants hauran d’enviar un vídeo 
on hauran d’interpretar un monòleg en català que 
tingui com a base un tema científic i/o tecnològic, 
d’una durada de màxim 3 minuts. La gravació es 
podrà fer en qualsevol dels formats següents: .MP4, 
.MPG, .MOV, .FLV, .WMV i no podrà excedir de 75 
megabytes de mida. El vídeo no podrà anar 
acompanyat d’edició ni d’efectes especials i no s’hi 
podran utilitzar presentacions tipus PowerPoint o 
d’altres dispositius electrònics. 

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ
La presentació de les candidatures es farà 
mitjançant un formulari disponible a la pàgina web 
de la Setmana de la Ciència 
www.setmanaciencia.cat. Caldrà adjuntar-hi el vídeo 
del monòleg en qualsevol dels formats establerts 
anteriorment.

El termini de presentació de candidatures 
finalitzarà el 14 d’octubre a les 18 hores.

FASES DEL CONCURS

Fase 1: Selecció de les persones candidates

▪ S’hi seleccionaran 8 propostes d’entre totes les 
rebudes. 

▪ Les persones candidates es comprometen a 
participar a la final presencial que es farà a 
Barcelona durant la Setmana de la Ciència 2019 
(del 8 al 17 de novembre).

▪ L’organització valorarà la claredat en l’exposició, 
la capacitat de síntesi i la capacitat d’atreure 
l’atenció del públic, sense menystenir el rigor 
científic del tema.

▪ El 18 d’octubre les persones seleccionades 
rebran un correu electrònic amb la confirmació de 
la seva participació a la fase final del concurs. 
Igualment, es farà pública la llista dels noms de 

terç sobre la puntuació final de la persona 
candidata:

▪ Contingut: es tindran en compte els temes 
tractats així com el rigor científic del   monòleg.

▪ Carisma: es valoraran les capacitats 
comunicatives de la persona participant, així com 
la capacitat d’entretenir i captar l’atenció de 
l’audiència assistent.

▪ Claredat: es puntuarà la capacitat de la persona 
participant de condensar en tres minuts els 
conceptes abordats al monòleg de tal manera 
que siguin comprensibles per a audiències no 
habituades al llenguatge científic.

PREMIS
El concurs premia els dos millors monòlegs escollits 
pel jurat.

▪ 1r premi: 1.000 €  i la possibilitat de participar 
en tres actuacions que la companyia Big Van 
Ciència faci durant l’any 2020.*

▪ 2n premi: 600 €.

▪ 3r premi: 400 €.

*En el supòsit que la persona guanyadora declini la 
invitació de participar en aquestes actuacions, el 
jurat tindrà la facultat de convidar-hi una altra 
persona monologuista participant al concurs.

Formulari d’inscripció: https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/inscripcio
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades 
personals facilitades per les persones participants al concurs seran tractades per la FUNDACIÓ CATALANA 
PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRi), amb CIF G-58.285.784 i amb domicili situat al passeig Lluís 
Companys núm.  23, 08010-Barcelona, amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest concurs, 
poder-nos comunicar via correu electrònic o telefònic i, si escau, procedir al lliurament del premi.

Les dades personals que s’hi tractaran seran les facilitades a través del formulari d'inscripció 
(https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/inscripcio) o d'altres que, addicionalment, es puguin sol·licitar 
per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

Les dades personals de les persones participants, amb inclusió expressa de les imatges enregistrades 
durant la celebració del concurs, seran utilitzades per difondre l’activitat. En aquest sentit, les persones 
participants donen el seu consentiment exprés perquè les imatges enregistrades, així com el nom de les 
persones concursants, puguin ser publicades a les pàgines web titularitat de l’FCRi 
(www.fundaciorecerca.cat, www.setmanaciencia.cat, www.surtderercercapercatalunya.cat i 
www.recercaenacció.cat) i a les seves xarxes socials (YouTube, Twitter, Facebook , Linkedin i Instagram), 
així com a les pàgines web de les entitats integrants de la comissió organitzadora de la Setmana de la 
Ciència (relacionades a http://www.setmanaciencia.cat), indefinidament amb la finalitat de donar publicitat a 
l’esdeveniment.

L’FCRi informa que procedirà a tractar les dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada, 
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Les dades seran conservades durant el termini estrictament 
necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no es comuniqui el contrari, s’entendrà que les dades no han estat modificades, que la persona 
participant es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a 
les finalitats esmentades.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades podran exercir 
els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició  al tractament de les seves dades així com el 
dret a revocar el consentiment prestat tant per al tractament de les seves dades personals com per a la 
publicació de les seves imatges en els suports esmentats en aquesta clàusula, mitjançant un escrit adreçat 
a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 
Barcelona, o a l’adreça electrònica  lopd@fundaciorecerca.cat, incloent-hi el nom i cognoms, domicili a 
efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat.

Així mateix, també informem a les persones interessades que podran adreçar-se a l'Autoritat de Control 
competent per a presentar la reclamació que considerin oportuna.

S’entendrà que s’autoritza l’FCRi al tractament de les seves dades per a les finalitats descrites anteriorment, 
en el moment d’inscripció al concurs.

Formulari d’inscripció: https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/inscripcio



DRETS D´IMATGE

Les 8 persones participants,  seleccionades  segons els termes establerts en aquestes bases, donen el seu 
consentiment exprés a l’FCRi, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva 
imatge i veu mitjançant les fotografies i/o enregistraments audiovisuals que puguin fer-se, individualment o 
conjuntament a través del personal de l’FCRi o tercers autoritzats per aquest, durant la celebració del 
concurs,  autoritzant així mateix l’FCRi per a la reproducció i comunicació pública de les imatges 
enregistrades, totalment o parcialment,  de forma indefinida a les pàgines web de l’FCRi 
(www.fundaciorecerca.cat, www.setmanaciencia.cat, www.surtderercercapercatalunya.cat i 
www.recercaenacció.cat) i a les seves xarxes socials (YouTube, Twitter, Facebook, Linkedin i Instagram), 
així com a les pàgines web de les entitats integrants de la comissió organitzadora de la Setmana de la 
Ciència (relacionades a http://www.setmanaciencia.cat) per a informar del concurs, tot renunciant a 
qualsevol remuneració i/o reclamació sota cap concepte, per la presa de les esmentades imatges 
fotogràfiques i/o enregistrament audiovisual, la seva conservació, i la seva comunicació pública en els 
suports esmentats. 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els 8 persones participants seleccionades cedeixen gratuïtament a l’FCRi, sense caràcter d’exclusivitat, 
sense limitació territorial i per temps indefinit, la reproducció i comunicació pública, total i/o parcial de les 
obres audiovisuals enregistrades a les pàgines web de l’FCRi (www.fundaciorecerca.cat, 
www.setmanaciencia.cat, www.surtderercercapercatalunya.cat i www.recercaenacció.cat) i a les seves 
xarxes socials (YouTube, Twitter, Facebook, Linkedin i Instagram), així com a les pàgines web de les entitats 
integrants de la comissió organitzadora de la Setmana de la Ciència (relacionades a 
http://www.setmanaciencia.cat).

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT

1. El sol fet de participar en el concurs implica l'acceptació íntegra d’aquestes bases.
2. L’FCRi es reserva el dret de modificar les bases del concurs, parcialment o totalment en qualsevol 
moment, sense necessitat de comunicacions específiques a les persones participants de forma 
individualitzada. No obstant això, l’FCRi inclourà a la pàgina web www.setmanaciencia.cat els canvis 
pertinents. Així mateix, es reserva també el dret d'anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar alguna 
irregularitat. 
3. L’FCRi es reserva el dret d'excloure de la participació del concurs a totes aquelles persones participants 
que consideri que estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en aquestes bases. L'exclusió 
d'una persona participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la 
seva condició com a tal.
4. Així mateix, s’eximeix l’FCRi de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades 
facilitades per les mateixes persones participants, que impedís la seva identificació o lliurament del premi.

Formulari d’inscripció: https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/inscripcio


