Thinkató UPF
Bases reguladores
Presentació
EDvolució és el projecte de model educatiu que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) està
dissenyant per adaptar-se al nou context d’aprenentatge dels estudiants universitaris i
professionals del futur. En aquest marc, es convoca la Thinkató UPF, que consta de dues fases:
la primera, que consisteix en un videoconcurs per poder participar a la Thinkató UPF, adreçat
a alumnes de quart de l’ESO i de primer i segon de batxillerat; la segona, que es basa en la
Jornada Thinkató UPF, que tindrà lloc a la UPF i que busca, mitjançant la implementació de
la metodologia design thinking, prototipar la universitat del futur. Només els alumnes autors
dels vídeos seleccionats en el videoconcurs podran participar a la Thinkató UPF, entre els quals
es farà un sorteig d’un premi de 1.000 €.
Primera. Objecte de la convocatòria
Aquesta convocatòria té per objecte promoure la Thinkató UPF, que s’emmarca dins del
projecte EDvolució, coordinat pel Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement
(CLIK).
Segona. Requisits de participació
1. Poden participar-hi alumnes que estiguin cursant quart de l’ESO, de primer o de segon
de batxillerat durant el curs 2018-2019.
2. La participació pot ser a títol individual o en equips integrats per tres persones, com a
màxim.
3. No és necessari que tots els integrants dels equips siguin del mateix centre educatiu.
Tercera. Fases de la Thinkató UPF
Fase 1. Reflexió i producció
● Els participants hauran de reflexionar sobre les preguntes següents:
● Pregunta 1: Com hauria de ser la universitat del futur? (pregunta obligatòria)
● Pregunta 2: En aquesta universitat del futur… (selecció d’una de les qüestions
següents):
- Qüestió 1: Com hauria de ser el professorat de la universitat? (p. ex.
característiques del professorat ideal, competències, etc.)
- Qüestió 2: Com haurien de ser els espais i el mobiliari a la universitat?
(p. ex. edifici, aules, biblioteca, etc.)
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Qüestió 3: Quines tecnologies i equipaments s’haurien d’utilitzar a les
aules?
Qüestió 4: Quines accions s’haurien de dissenyar per acollir les
persones d’altres països a la universitat?
Qüestió 5: Com serien les pràctiques professionals ideals en una
empresa o organització?

● A partir de la reflexió sobre la pregunta 1 (obligatòria) i la qüestió seleccionada de la
pregunta 2, els participants hauran de produir un vídeo, d’una durada màxima de dos
minuts, que respongui de manera innovadora i ben fonamentada les dues preguntes.
● Els vídeos que excedeixin aquesta durada màxima seran desestimats automàticament.
● Només es pot inscriure i participar en un sol vídeo com a autor.
● Els vídeos han de ser originals. En cas d’incorporar-hi materials de tercers (imatges,
fragments d’altres vídeos, banda sonora), els autors s’han d’assegurar que tenen el
permís per fer-ho i que citen les fonts correctament.
● En presentar el vídeo en aquest concurs de la Thinkató UPF, els participants declaren
que no vulneren drets de tercers (ni d’imatge, ni de propietat intel·lectual ni de cap
altre tipus) i que, per tant, exoneren la UPF de qualsevol responsabilitat que se’n pugui
derivar pel contingut del vídeo presentat.
● La llengua emprada en el vídeo pot ser el català, el castellà, l’anglès o qualsevol altre
idioma. En aquest darrer cas, el vídeo haurà d’estar subtitulat en alguna de les
llengües anteriors.
Fase 2. Inscripció
● Omplir el formulari en línia de registre per poder participar a la Thinkató UPF.
● En el cas de participar-hi com a equip, només s’ha d’omplir un únic formulari,
integrant-hi a tots els qui formen part del grup de producció del vídeo.
● En el formulari s’ha d’adjuntar el següent:
1. El vídeo produït que es presenta a concurs o bé l’enllaç des del qual es pot
visionar.
2. L’autorització de participació signada pel pare, mare o representant legal de
cadascun dels participants. Aquesta autorització implica acceptar les bases.
3. La fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o representant legal
(que hagi signat l’autorització) de cadascun dels participants.
● Els participants accepten que els seus vídeos es puguin publicar i compartir a través de
l’espai web d’EDvolució (www.upf.edu/web/edvolucio) i de qualsevol xarxa social i
altre mitjà de comunicació de la UPF.
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Quarta. Valoració dels vídeos i selecció de les persones que participaran a la Thinkató
El jurat valorarà els vídeos presentats, seguint els criteris de valoració de la clàusula sisena. Se
seleccionaran fins a un màxim de 20 vídeos, entre aquells que obtinguin la millor puntuació,
els autors dels quals seran els escollits per participar a la jornada de la Thinkató que tindrà
lloc a la UPF el dissabte 2 de febrer del 2019.
Cinquena. Termini d’inscripció
El termini d’inscripció a la Thinkató UPF romandrà obert des de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria fins al 20 de gener del 2019 (fins a les 23.55 hores).
Sisena. Criteris de valoració dels vídeos
El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració dels vídeos presentats al concurs:
CRITERIS
CONTINGUT DEL VÍDEO

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

1. Respon a les dues preguntes seleccionades

1. La qualitat de les imatges és bona

2. Ofereix respostes argumentades a les dues
preguntes

2. La qualitat del so és bona

3. Les respostes són originals

3. Presenta un guió original/creatiu

4. Les respostes són clares

4. El muntatge està ben resolt

5. Les respostes revelen una reflexió profunda

5. La producció és elaborada

Cadascun dels 10 criteris es valorarà amb una puntuació d’1 a 10 punts (1 equival a la
puntuació mínima i 10 a la puntuació màxima).
La resolució del jurat, que serà inapel·lable, es publicarà el 25 de gener del 2019 a la web
EDvolució de la UPF (www.upf.edu/web/edvolucio/) i es comunicarà als seleccionats per
correu electrònic.
Setena. Composició del jurat
El jurat estarà format per un total de cinc persones:
○
El vicerector per a la direcció de projectes d’innovació
○
El director acadèmic del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement
(CLIK) de la UPF
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○

○

○

Un professional de l’àmbit educatiu extern a la UPF, que serà designat pel director
acadèmic del CLIK
Un representant del personal docent i investigador (PDI) de la UPF, que serà
designat pel director acadèmic del CLIK
Un representant del personal d’administració i serveis (PAS) de la UPF, que serà
designat pel director acadèmic del CLIK

Vuitena. Premi
1. Entre els vídeos seleccionats per participar a la Thinkató UPF se sortejarà un premi de
1.000 €. Aquest premi estarà sotmès a la retenció fiscal corresponent.
2. Per poder optar al premi almenys un dels autors dels vídeos seleccionats haurà de
participar a la jornada de la Thinkató UPF.
3. El sorteig tindrà lloc durant la jornada de la Thinkató UPF, el 2 de febrer del 2019.
Novena. Drets sobre els vídeos
Els drets de propietat intel·lectual i la responsabilitat sobre els vídeos pertanyen
exclusivament als seus autors. En presentar els vídeos per poder participar a la
Thinkató UPF, els autors cedeixen a la UPF de manera no exclusiva, sense limitació
temporal i gratuïtament els drets necessaris perquè la Universitat, si així ho considera
oportú, pugui difondre els vídeos a través dels seus canals de comunicació o d’aquells
en què col·labori, inclosos els d’accés obert per Internet, com la seva pàgina web,
xarxes socials o publicacions digitals, en l’àmbit de les seves competències i sense ànim
de lucre. És a dir, els autors permeten l’ús dels vídeos a la UPF en les condicions
establertes, tot conservant-ne els drets de propietat intel·lectual.
Desena. Obligacions dels beneficiaris
1. Els autors dels vídeos seleccionats s’hauran de presentar a les instal·lacions de la UPF
el dia 2 de febrer del 2019, per tal de participar a la jornada de la Thinkató UPF.
2. Si algun dels autors dels vídeos seleccionats no pot assistir a la Thinkató UPF ho haurà
de comunicar a l’organització mitjançant l’adreça de correu electrònic
edvolucio@upf.edu, com a mínim tres dies naturals abans de la celebració de la
jornada.
Onzena. Protecció de dades personals
1. La inscripció al concurs comporta el tractament per part de la UPF de les dades
personals incloses al formulari d’inscripció, així com les que es puguin incloure als
vídeos presentats, amb la finalitat de gestionar aquest concurs. Si els vídeos inclouen
dades de terceres persones, els autors dels vídeos s’asseguraran que compten amb els
consentiments corresponents o amb l’autorització legal per fer-ho, i perquè puguin ser
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presentats en aquest concurs i puguin ser difosos per la UPF en les condicions
especificades en la clàusula novena d’aquestes bases.
2. La UPF podrà fer fotografies i/o gravacions de la Thinkató per tal d’informar sobre
aquest esdeveniment, per la qual cosa podrà gravar la imatge i la veu d’aquells que hi
participin. Les gravacions i/o fotografies es podran difondre a través dels seus canals
de comunicació o d’aquells en què col·labori, inclosos els d’accés obert per Internet,
com la seva pàgina web, xarxes socials o publicacions digitals, en l’àmbit de les seves
competències.
3. La UPF tractarà les dades personals d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679,
Reglament general de protecció de dades, i altra normativa vigent en la matèria. El
tractament es farà únicament amb la finalitat de gestionar el concurs i fer-ne la difusió,
i es conservaran mentre es mantinguin aquestes necessitats i puguin derivar-se’n
responsabilitats legals. Les dades dels participants seleccionats es publicaran a través
d’Internet i igualment s’hi podran publicar els vídeos presentats, així com fotografies
i/o gravacions de la celebració de la Thinkató UPF. No hi haurà més cessions de dades
personals, excepte que sigui necessari per complir les obligacions legalment
establertes. Els participants podran contactar amb el delegat de protecció de dades de
la UPF a través de l’adreça dpd@upf.edu. També podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant
correu electrònic adreçat a gerencia@upf.edu.
4. Amb la inscripció a la Thinkató UPF els participants consenten el tractament de dades
personals descrit en aquestes bases.
Dotzena. Acceptació de les bases
1. La participació en aquesta convocatòria implica acceptar-ne les bases.
2. El CLIK resoldrà qualsevol qüestió o dubte que es pugui plantejar, a través de la adreça
electrònica edvolucio@upf.edu.
3. Totes les informacions referides a la Thinkató UPF es publicaran a la pàgina web
www.upf.edu/web/edvolucio/
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