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CÀPSULES FORMATIVES

⇒ A més de la realització de la tesi doctoral, en cada programa s’han de cursar
activitats formatives . Cada programa té uns requisits formatius i un nombre
d’hores mínimes a realitzar, pregunteu a cada coordinador/a quines activitats i
hores heu de realitzar.
⇒ Activitats específiques. Són aquelles que ofereix cada programa de doctorat i
que estan relacionades amb el seu àmbit de recerca. Consulteu en cada
programa la formació que ofereix.
⇒ Activitats formatives de caràcter transversal. Són activitats obertes a tots els
doctorands. L’Escola de Doctorat de la UB (EDUB) ofereix una sèrie d’activitats
formatives de caràcter transversal que tenen com a finalitat oferir al
doctorand/a una formació complementària i que poden ser realitzades
independentment de la seva formació investigadora. Estan adreçades a tots els
investigadors en formació matriculats en un Programa de Doctorat de la
Universitat de Barcelona.

⇒ Aquestes activitats anomenades “càpsules formatives” s’estructuren en
diferents formats i es programen al llarg de cada curs acadèmic. Són gratuïtes
per totes les persones matriculades al doctorat de la UB. Cada participant rebrà
un certificat acreditatiu que podrà ser utilitzat com a formació transversal dins
de cada programa de doctorat.
⇒ En aquestes pàgines hi podreu trobar la relació de les properes activitats
formatives que ofereix l’EDUB.

⇒ La preinscripció és obligatòria en tots els casos. A cada curs s’indica on fer la
preinscripció:

o IDP (Institut de Desenvolupament Professional). Directament al web de
l’IDP.
o EDUB (Escola de Doctorat). Directament al campus virtual de L’EDUB, al
qual tenen accés tots els doctorands matriculats.

⇒ En les activitats que són reconegudes per l’EDUB els participants rebran un
certificat d’assistència de l’EDUB que, a banda del CV, servirà per al
reconeixement de les activitats formatives.

Estadística comprimida per a no estadístics (per ciències experimentals)
Descripció

Professor/a
Breu CV

Presentar els conceptes fonamentals dels dos processos estadístics més inicials en tota
anàlisis de dades: les tècniques descriptives, la base conceptual i probabilística de la
decisió estadística i un esquema de les principals tècniques més usuals. Aquest curs no
pretén formar estadístics, vol fer conèixer el raonament estadístic i les claus per
començar a ser un usuari responsable i rigorós i veure algunes rutines de treball amb
SPSS i R.
Joan Guàrdia

Lloc

Catedràtic de Metodologia de les Ciències del Comportament a la facultat de Psicologia
de la UB, Investigador Principal del Grup de Tècniques Estadístiques Avançades
Aplicades a la Psicologia i Vicepresident de la Societat Catalana d’Estadística.
Escola de doctorat. G. Via de les Corts Catalanes, 582 1r planta

Inscripció

EDUB

Hores

Places

Horari

4 hores
20

Divendres 16 de novembre 10 a 14 hores

Publicació en Open Science
Descripció

Professor/a
Breu CV

L’objectiu d’aquesta sessió és donar a conèixer què és la ciència oberta als estudiants
de doctorat de la UB. S’analitzaran quatre aspectes: l’accés obert a les publicacions, la
gestió de les dades de recerca, l’avaluació i la ciència ciutadana presentant la situació
en què es troben a la UB.
Ignasi Labastida

Lloc

Responsable de la Unitat de Recerca i Innovació del CRAI. Doctor en física i promotor
del projecte Creative Commons a Espanya.
Facultat de Geografia i Història. Aula 305.

Inscripció

EDUB

Hores

Places

Horari

4 hores
30

28 de novembre de 16 a 20 h.

Estadística comprimida per a no estadístics (ciències humanes i socials)
Descripció

Professor/a
Breu CV

Presentar els conceptes fonamentals dels dos processos estadístics més inicials en tota
anàlisis de dades: les tècniques descriptives, la base conceptual i probabilística de la
decisió estadística i un esquema de les principals tècniques més usuals. Aquest curs no
pretén formar estadístics, vol fer conèixer el raonament estadístic i les claus per
començar a ser un usuari responsable i rigorós i veure algunes rutines de treball amb
SPSS i R.
Joan Guàrdia

Lloc

Catedràtic de Metodologia de les Ciències del Comportament a la facultat de Psicologia
de la UB, Investigador Principal del Grup de Tècniques Estadístiques Avançades
Aplicades a la Psicologia i Vicepresident de la Societat Catalana d’Estadística.
Escola de doctorat. G. Via de les Corts Catalanes, 582 1r planta

Inscripció

EDUB

Hores

Places

Horari

4 hores
20

Dimecres 12 de desembre de 10 a 14 h.

19/1. Com comunicar els resultats de la recerca
Descripció

Taller teòric-pràctic dirigit a entendre com funciona el sistema de la comunicació al
públic dels resultats de la recerca i saber explicar la recerca de manera entenedora. La
relació dels investigadors amb els gabinets de premsa institucionals, els mitjans de
comunicació i les revistes científiques. Anàlisi de casos.
Teoria: La comunicació les la revista científica als mitjans, el paper dels gabinets de
premsa, L’investigador/a davant dels mitjans, eines per comunicar la recerca.
Pràctica: explicar la teva recerca de manera entenedora i anàlisi de casos.

Professor/a

Bibiana Bonmatí

Lloc

Escola de doctorat. G. Via de les Corts Catalanes, 582 1a planta

Breu CV

Hores

Places

Inscripció
Horari

19/2. Ètica de la recerca
Descripció

Professor/a
Breu CV

Lloc

Hores

Places

Inscripció
Horari

Editora de Ciències experimentades amb una història demostrada de treball en la
indústria de la recerca. Llicenciada en Física, Periodisme Científic, Educació Científica i
Edició. Gran experiència professional en media i comunicació amb un Màster en
Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de la Universitat Pompeu Fabra.
4 hores
20

EDUB

15 de gener de 10 a 14h

La recerca implica molts aspectes relacionats amb l’ètica, tant si es treballa en un
laboratori com en ciències humanes. Es reflexionarà de les diferents implicacions de
l’ètica de la recerca, incloent també aspectes concrets en relació a les tesis doctorals
dels doctorands participants.
Dra. Maria Casado

Directora de l'Observatori de Bioètica de la UB. Titular de la Càtedra UNESCO de
Bioètica de la Universitat de Barcelona. Catedràtica acreditada de Filosofia del Dret.
Directora del Grup de Recerca Consolidat "Bioètica, dret i societat" de la Generalitat de
Catalunya. Directora de la Revista de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.
Creadora i directora del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.
Membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona.
Escola de doctorat. G. Via de les Corts Catalanes, 582 1a planta
4 hores
15

EDUB

29 de gener de 10 a 14h

19/3. Utilitzar les xarxes socials en doctorat
Descripció

Professor/a
Breu CV
Lloc

Hores

Places

Inscripció
Horari

Com podem difondre la recerca a través de les xarxes socials? Més enllà dels aspectes
lúdics les xarxes són un element fonamental per difondre les nostres recerques, per
donar-nos a conèixer i per millorar la nostra recerca. S’explicarà de forma aplicada i
fent èmfasi en les tesis doctorals dels participants.
Jordi Sopena, Alex Sanmartín

Jordi Sopena és periodista i director del serveis de premsa de la UB. Àlex Sanmartin és
especialista en xarxes socials a la Universitat de Barcelona.
Escola de doctorat. G. Via de les Corts Catalanes, 582 1a planta
4 hores
15

EDUB

30 de gener de 10 a 14h

19/4. 10 qüestions sobre el funcionament del doctorat
Descripció

Professor/a
Breu CV
Lloc

Hores

Places

Inscripció
Horari

Es presentaran qüestions diverses sobre el funcionament del doctorat: Com es fa un
cotutel.la? En que consisteix el doctorat industrial? Com és el procediment
d’elaboració de la tesi? Quines normatives són aplicables per al doctorat? Com es fa
una tesi per compilació d’articles? Com prevenir el plagi? Quant pot durar una tesi?
Com s’obté la menció internacional?. La sessió tracta de respondre tots els dubtes que
es presenten en l’elaboració de la tesi i que us ajudaran en l’elaboració de la tesi.
Carme Castro, Montse Martínez i Xavier Roigé

Carme Castro és Secretària Tècnica de l’EDUB. Montse Martínez és Administradora de
l’EDUB. Xavier Roigé és director de l’EDUB i Vice-rector de doctorat i Promoció de la
Recerca.
Escola de doctorat. G. Via de les Corts Catalanes, 582 1a planta
3 hores
20

EDUB

5 de febrer de 10 a 13h

19/5. Control de l’estrès del doctorat
Descripció

Professor/a
Breu CV

Fer una tesi és una aventura apassionant, però també implica una gran pressió per
acabar la tesi, per investigar sovint en solitari i per organitzar la recerca. La sessió
dóna pautes per al control de l’estrès, la resistència de la pressió, el control del temps i
la prevenció de possibles trastorns psicològics derivats de l’elaboració de la tesi.
Dr. Juan Antonio Amador, Dr. Adolfo José Jarne i Dra. Alba Pérez

Dr. Juan Antonio Amador: professor titular d'Avaluació Psicològica, del departament
de Psicologia Clínica i Psicobiologia, UB. Psicòleg especialista en psicologia clínica
(PIR), ha treballat en àmbits educatius, clínics i de recursos humans. Ha estat
sotsdirector i director de la Unitat de diagnòstic i assessorament psicològic (UDAP) de
la Universitat de Barcelona, en la qual ha exercit tasques clíniques i docents. Està
adscrit a la secció d'universitat de l'Institut de desenvolupament professional (IDPICE) de la UB on realitza tasques relacionades amb la formació del professorat
universitari.
Dr. Adolfo Jarne: Prof. Titular de Psicopatología de la UB. Coordinador del Master de
Psicología General Sanitaria de la UB. Psicólogo Clínico Y Psicólogo Forense acreditado
por el COPC.

Lloc

Dra. Alba Pérez González: Professora associada de psicopatologia del Departament de
Psicologia Clínica i Psicobiologia, UB. Psicòloga general sanitària, exercici en àmbit
privat. Experiència professional i investigadora en processos adaptatius, de l’estrès i el
trauma.
Facultat de Geografia i Història (aula per confirmar)

Places

40

Hores

Inscripció
Horari

4 hores
EDUB

12 de febrer de 16 a 20h

19/6. Perspectiva de gènere en la tesi doctoral
Descripció

Professor/a
Breu CV
Lloc

Hores

Places

Inscripció
Horari

La recerca viu també les contradiccions de un domini masculí i d’una manca de
sensibilitat de la perspectiva de gènere. La càpsula revisarà la situació del gènere en la
recerca universitària i donarà pautes per a la introducció de la perspectiva del gènere
en les diferents temàtiques de les tesis dels doctorands participants.
Dra. Núria Vergès

Professora de la Facultat d’Economia. Especialista en estudis de gènere.
Escola de doctorat. G. Via de les Corts Catalanes, 582 1a planta
4 hores
15

EDUB

1 de març de 10 a 14h

Activitats formatives per a joves investigadors
organitzades per l’IDP (ICE)

Introducció i recursos per a la recerca
Mòdul 1 del Programa de Formació per a joves investigadors de la UB.

Lloc

Facultat de Farmàcia, Edifici A, Aula A-4 (2a. Planta)

Inscripció

Adreçar-se a l’IDP

Horari

22, 23, 24 de gener

Tècniques de millora de la recerca.
Mòdul 2 del Programa de Formació per a joves investigadors de la UB.
Lloc

Inscripció
Horari

Facultat d’Economia i Empresa, aula 1022
Adreçar-se a l’IDP

18, 19, 20 i 21 de febrer

Gestió d’R+D: Transferència, Innovació i emprenedoria.
Mòdul 3 del Programa de Formació per a joves investigadors de la UB.
Lloc

Inscripció
Horari

Facultat de Biologia.
Adreçar-se a l’IDP

26, 27, 28 i 29 de març

Properes formacions pendents de calendari
Gestió de la informació per a la recerca.
Visualització de dades per a la recerca.
Què fer després del doctorat?

