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1. Identificació del curs 
Nom: Research Pitches  
Hores: 8 presencials (30 acreditables amb avaluació superada) 
Dates d’impartició: 15 i 22 de febrer i 1 i 8 de març 
Idiomes d’impartició : Anglès 
Places ofertades:  15 modalitat presencial 
 
 
Professorat: 

Mª Josep Picó Garcés Tècnic/a Superior d'Investigació, Servei de Comunicació i 
Publicacions 
Inmaculada Fortanet Gómez Professora Titular d'Universitat, Filologia Anglesa 
Aaron Rodríguez Serrano Personal investigador contractat doctor, Comunicació 
Audiovisual i Publicitat 

 
2. Motivació 

Una de les principals funcions de la universitat és la investigació. Dins de la política d’impuls i foment de 
la divulgació científica, així com de la promoció dels Grups d’Investigació de les universitats, la 
Universitat Jaume I ha considerat oportú premiar els investigadors que millor aconseguisquen explicar i 
transmetre a un públic no especialitzat algun dels projectes d’investigació que estiguen portant endavant. 
L’objectiu és que puguen transmetre al públic general per què el seu treball és important i quina és 
l’aportació a la societat que estan duent a terme amb aquest. Amb això es pretén conscienciar els futurs 
investigadors de la importància de divulgar la seua labor, contribuir a la cultura científica de la societat, 
així com aconseguir la promoció i difusió dels resultats d’investigació, ja que la comunicació de la ciència 
és una via per a obrir noves oportunitats que es tradueixen en prestigi i possibilitats de patrocini per als 
seus projectes. 

El concurs Research Pitches planteja als investigadors el repte d’explicar algun dels seus projectes 
d’investigació en una intervenció limitada en el temps, i fer-ho mitjançant un llenguatge senzill i 
assequible al gran públic. El seu objectiu és acostar la seua labor com a investigador o com a grup a la 
societat i, al mateix temps, inculcar l’interès en la divulgació i difusió de la ciència, així com promoure el 
prestigi i les possibilitats de patrocini de les seues activitats. Aquest objectiu és compartit pel Banco 
Santander dins de la seua política de patrocini. Per això, premiarà la capacitat dels participants per a 
comunicar idees d’una manera efectiva a un públic no especialitzat, en una sessió pública. A través 
d’aquest certamen es pretén també inculcar en els investigadors la importància de la divulgació i 
comunicació de la ciència per a l’avanç de la societat i la millora de la seua cultura científica. 

3. Requisits 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’ampara del RD99/2011 i tindre 
acreditat un nivell B2, o superior, de coneixement de la llengua anglesa. 
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4. Competències i destreses personals 

Es preveu que l’alumnat assoleixi una sèrie de competències transversals relacionades amb la 
comunicació, difusió i divulgació de l’activitat científica. Amb caràcter general: 

• Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmic i científica i amb la societat en general 
quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d’ús habitual en la seua comunitat 
científica internacional. 

• Capacitat per fomentar, en contextes acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, 
social, artístic o cultural dins d’una societat bassada en el coneixement. 

Amb caràcter particular: 
• Posar en valor la importància de la comunicació de l’activitat científica, tant en l’àmbit acadèmic i 

científic com en la societat en general. 
• Familiaritzar als investigadors amb la pràctica i usos en la redacció d’articles científics i 

presentacions en congressos. 
• Proporcionar directrius per millorar la divulgació de l’activitat científica en format escrit i 

audiovisual. 
D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals 
entre l’alumnat de doctorat: 

• Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari. 
• La crítica i defensa intel· lectual de solucions. 

 
5. Continguts 

 
PRIMERA SESSIÓ (Professora Mª Josep Picó Garcés) 

Aspectes del llenguatge de la divulgació de la ciència en Research Pitches 

SEGONA SESSIÓ ( Professora Inmaculada Fortanet Gómez) 

Elaboració de Research Pitches en anglès 

TERCERA SESSIÓ ( Professor Aaron Rodríguez Serrano) 

Aspectes tècnics per a la gravació de Research Pitches 

QUARTA SESSIÓ (Professors Mª Josep Picó Garcés i Aaron Rodríguez Serrano) 

Presentació i revisió de les gravacions 

 
6. Metodologia docent 
Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual”  de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
 
Les classes seran molt participatives i s’espera que l’estudiantat faci aportacions constants, sempre 
utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. 
 
7. Avaluació 

L’avaluació es realitzarà a partir de la valoració del Research Pitch. 
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8. Horari i aules 

 
Dimecres 15 de febrer de 2017 (09:00-11:00) en l’aula FF0104AA de l’Edifici de l’Escola de Doctorat, 
Consell Social i Postgrau. 
Dimecres 22 de febrer de 2017 (09:00-11:00) ) en l’aula FF0104AA de l’Edifici de l’Escola de 
Doctorat, Consell Social i Postgrau. 
Dimecres 1 de març de 2017 (09:00-11:00) en el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) 
 
Dimecres 8 de març de 2017 (09:00-11:00) en el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) 
 
 
9. Materials 

 
Capdeville, M.; R. Bendlin & G. Busl (s.d.) The elevator pitch: presenting your research in conversation 

[https://graduateschool.nd.edu/assets/76988/elevator_pitch_8_28_2012.pdf] 

Faff, R. W. (2015) A simple template for pitching research. Accounting and Finance 55: 311-336. 

Research Park (s.d.) How to Make a Pitch Presentation. University of Illinois Urban Champaign. 

[http://researchpark.illinois.edu/resources/how-make-pitch-presentation] 

University of Queensland (s.d.) Three Minute Thesis (MT) [ http://threeminutethesis.org/ ] 

Vitae (s.d.) Vitae Three Minute Thesis Competition 2017, sponsored by Taylor & 

Francis.[https://www.vitae.ac.uk/events/three-minute-thesis-competition ] 


