Bases UAB Reptes 2019
OBJECTIUS
UAB Reptes 2019 és un esdeveniment d'ideació dirigit a tots els estudiants de la UAB.
Es tracta d’una iniciativa per fomentar la creativitat de l’alumnat i impulsar projectes
que resolguin reptes socials des de la interdisciplinarietat. Es vol despertar l’interès de
l’alumnat per resoldre quatre grans desafiaments socials i animar-los a treballar en
equip interdisciplinari per generar idees orientades a la solució.
L’objectiu de UAB Reptes és ajudar als participants a articular idees per generar una
proposta de valor ordenada i clara que permeti visualitzar un camí a seguir per a la
solució del problema. D'aquesta manera, el producte final seran les propostes que cada
equip presentarà.

ORGANITZADOR
Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.
REQUISITS DELS/LES PARTICIPANTS
•

Alumnat de grau de la UAB.

REPTES
Els quatre desafiaments que llança la UAB estan basats en els següents Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS):
•
•
•
•

Fi de la pobresa.
Educació de qualitat.
Aigua neta i sanejament.
Consum i producció responsables.

METODOLOGIA
•

Consistirà en un taller d’ideació en que els equips participants, formats per joves
de diferents facultats, utilitzaran la seva creativitat per dissenyar una solució
innovadora durant 180 minuts que resolgui un dels reptes proposats per la
1

Universitat. La iniciativa estarà dinamitzada per Xavier Verdaguer, creador
d'Imagine Creativity Center.
• S’aplicarà el mètode Lombard creat per Imagine Creativity Center.
INSCRIPCIÓ
•
•
•
•

La inscripció es farà on line mitjançant l’aplicatiu NEXUS al web del Servei
d’Ocupabilitat.
S’estableix la preinscripció dels 200 participants per ordre d’inscripció i
mantenint un equilibri entre totes les àrees de coneixement del campus de la
UAB.
L’organització de l’acte (UAB-Emprèn) constituirà els equips amb un mínim de
tres persones i garantint la procedència de dos centres docents diferents per
equip.
S’obrirà també llista d’espera. Si tinguéssim llista d’espera, convocaríem fins a
240 persones perquè vinguessin el dia 10 d’octubre per si fallés un 20% de
l’alumnat inscrit. De les 40 persones de la llista d’espera que vinguin i que
finalment no hi participin se’ls informarà que seran els primers cridats per a
participar a UAB Reptes.

ORGANITZACIÓ DELS EQUIPS
•

L’organització de l’acte farà que els reptes constin d’un mateix número d’equips
i els participants no sabran quin repte han de donar solució fins el mateix dia de
la competició.

COMUNICACIÓ i DIFUSIÓ
•
•
•
•

Es publicarà la notícia al web de UAB-Emprèn i en els canals de comunicació
digitals de la UAB.
S’informarà enviant un correu electrònic a tots els estudiants de la UAB des del
Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat.
S’informarà enviant un correu electrònic des de UAB-Emprèn de l’existència del
UAB Reptes a tots els alumnes que s’hagin registrat al Curs virtual en generació
d’idees i emprenedoria social.
S’informarà enviant un correu electrònic a tots els emprenedors del Programa
UAB-Emprèn.
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TERMINI
El període d’inscripció s’obrirà el mes de juliol del 2019 i finalitzarà dia 28 d’octubre del
2019 a les 12 del migdia.
LLOC DE REALITZACIÓ
Sala d’Estudis de l’Edifici RR. Plaça cívica. Campus de la UAB. Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès). Barcelona Spain
HORARI
Registre: 9.00 h
Inici: 10.00 h
Finalització: 13.00 h
COMPOSICIÓ DEL JURAT
•
•

•
•

S’establiran quatre grups de jurats (un per repte).
Cada grup del jurat estarà format per tres persones:
o Una persona de la Comissió tècnica UAB Reptes.
o Una persona experta en l’àmbit del repte.
o Una persona coordinadora de pràctiques.
El jurat escollirà un equip guanyador per repte.
Els quatre equips guanyadors presentaran el 29 d’octubre el seu projecte a tots
els participants.

La decisió del jurat serà pública i inapel·lable.
CRITERIS DE VALORACIÓ
De la idea es valorarà els següents elements :
• Grau de Responsabilitat Social, mediambiental o/ i emprenedoria social
• Grau d’originalitat/innovació/creativitat
• Viabilitat de la idea
• Grau d’impacte
• Presentació oral
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Escala de valoració. Puntuació total : 100
•
•
•
•
•

Grau de responsabilitat social, mediambiental o / i emprenedoria social 30
Grau d’originalitat/innovació/creativitat 20
Viabilitat de la idea 20
Grau d’impacte 15
Presentació oral 15

PREMIS
•
•
•

Hi hauran quatre equips guanyadors, un per cada repte establert. A cada equip
se li donarà un certificat d’equip guanyador.
Els quatre equips guanyadors passaran directament a participar en la Startup Lab
UAB per desenvolupar el projecte i fer un primer prototip o prova de concepte.
Tots els participants rebran un certificat de participació que hauran de recollir a
UAB-Emprèn i gaudiran d’un refrigeri durant l’esdeveniment.

LLIURAMENT DEL PREMI
•

Els quatre premis es lliuraran el mateix dia 29 d’octubre una vegada finalitzada
la competició i el jurat de cada repte hagi establert l’equip guanyador.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
•
•
•
•
•

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes les
condicions exposades en aquestes bases.
El veredicte del jurat es farà públic davant tots els participants i els quatre equips
guanyadors presentaran les seves idees a tots els presents.
En cas de renúncia del primer guardonat, el premi passarà automàticament al
segon classificat i així successivament.
En cas que dos o més projectes tinguin la mateixa puntuació, es decidirà a criteri
jurat resoldre l’empat.
Les dades personals de les persones participants a UAB Reptes amb la finalitat
d’orientar, acompanyar i donar suport a l’alumnat i les persones titulades de la
Universitat en relació amb l’ocupabilitat i la inserció laboral. La persona
responsable del tractament és la que ocupa el lloc de direcció del Servei
d’Ocupabilitat de la UAB, amb telèfon 93 586 89 70 i adreça de correu
electrònic s.ocupabilitat@uab.cat. Les dades personals se cediran al Servei
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Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que les tractarà en els termes i
condicions descrits a continuació. A manca de qualsevol exercici dels drets en
relació amb les dades, aquestes es poden conservar indefinidament. Les
persones participants tenen dret a revocar el consentiment atorgat i poden
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del
tractament i portabilitat de les dades mitjançant un correu electrònic a
s.ocupabilitat@uab.cat. Més informació en aquest enllaç.
• Les dades de caràcter personal de les persones participants a UAB Reptes seran
recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del
qual és gestionar el tractament de dades de les persones demandants
d’ocupació inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i gestionar els
expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en
compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret
legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’ocupació. L’òrgan responsable del fitxer i el seu tractament és la Direcció del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Les dades no se cediran a tercers. Es
poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades
adreçant un escrit a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona, o un correu electrònic a
protecciodades.soc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o
certificat digital reconegut. Més informació en aquest enllaç.
• Pel que fa a les imatges personals captades i/o enregistrades en suport
fotogràfic i/o audiovisual en el transcurs de UAB Reptes, la UAB les tractarà
amb les finalitats de publicar-les en canals de comunicació digital propis de la
Universitat (web i xarxes socials institucionals) amb l’objectiu de donar a
conèixer la seva activitat en favor de l’ocupabilitat i la inserció laboral de les
seves persones estudiants i alumni.
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