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#SPINUOC 2017: BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ 

   

 

                                                                                                                           Objectiu i organització 

El 15 de juny de 2017 tindrà lloc la cinquena edició de la jornada del coneixement 

transferible de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’#SpinUOC. Durant aquest esdeveniment, 

8 projectes que s’han desenvolupat dins la comunitat UOC es presentaran en poc més de 5 minuts 

davant d’actors i organitzacions susceptibles d’implantar-los o promoure’ls en els seus àmbits 

productius. 

La UOC obre un procés de selecció amb l’objectiu de trobar els projectes made in UOC que, 

pel valor afegit, el grau de maduresa i l’aplicabilitat que tenen, representen més bé l’activitat 

innovadora i la capacitat de la Universitat per a posar aquest coneixement al servei de la societat. Els 

SpinUOCs candidats a pujar a l'escenari de 2017 han de ser projectes, serveis o productes 

preferiblement tecnològics, els quals siguin innovadors i transferibles al mercat, independentment de 

la fase en què es trobin (idea, prototip o fase d'acceleració). 

L’#SpinUOC es duu a terme en el marc de HUBBIK, la plataforma de la UOC creada per a 

fomentar la innovació, la transferència, l’emprenedoria i la col laboraci  oberta de la  Universitat.   

 

  

                                                                                                                              Qui hi pot participar? 

El procediment és obert a qualsevol membre de la comunitat UOC —estudiants, alumni, 

professors, professors col·laboradors i personal de gestió— responsable del desenvolupament 

d’un servei, d’un producte o d’un projecte amb un resultat innovador que pugui ser interessant per a 

implantar o adaptar en contextos aliens a la UOC. 

Per tal que et puguis fer una idea dels projectes tipus que vertebren l’#SpinUOC, pots 

consultar la llista de projectes que es van presentar en les edicions 2013, 2014, 2015 i 2016 de 

l’esdeveniment. 

 

 

                                                                                                                                                      Premis 

Enguany, entre els 8 seleccionats hi haurà 2 projectes que guanyaran: 

 Un premi en metàl·lic de 1.500 euros. 

 Un programa de suport per al desenvolupament, validació i implementació del teu model 
de negoci i pla de finançament (valorat en 2.500 euros), ofert per HUBBIK. 

 Un estand al 4 Years from Now (4YFN) del 2018, la fira de l'emprenedoria del sector 
mòbil del Mobile World Congress, des del qual podràs promocionar el teu projecte. 

 

 

                                                                                                              Què cal fer per a participar-hi? 

El procés d’enviament de propostes tanca el 12 de febrer de 2017. Si el teu projecte segueix 

els criteris #SpinUOC i vols participar en la pròxima edici  de l’esdeveniment, només has de seguir 

els passos següents: 

  

1. Omple aquest formulari en línia. 

 

2. Enregistra un vídeo explicatiu d’una durada màxima de 90 segons en què donis 

resposta a les preguntes següents sobre el projecte: Quin problema aborda? En què 

consisteix? Quin n’és el tret més innovador? A qui podria interessar? A continuació, es 

proporciona un possible esquema en què s’indica com podries organitzar el 

discurs del vídeo: 

  

http://spin.rdi.uoc.edu/
https://hubbik.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/rdi/spin/spin_UOCs.html
https://congress.uoc.edu/spinuoc2014/ca/base/page/index/id/43
https://congress.uoc.edu/spinuoc2014/ca/base/page/index/id/43
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/spinuoc2015/spin-uocs/index.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/2749/sections/3907/projectes.html
http://mobileworldcapital.com/cat/pagina/132
http://mobileworldcapital.com/cat/pagina/132
http://mobileworldcapital.com/es/pagina/49
http://mobileworldcapital.com/es/pagina/49
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckHfZh0-Z4EibTagtU8aARA1qczm18VMJRWWS3UAnAQ8v27A/viewform
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Durada (segons) Pregunta clau Descripció 

5-10 Qui ets? Nom i cognoms i vinculació amb la UOC. 

5-10 Què és? Explica què és o de què tracta el projecte en una sola 

frase. 

10-15 Quin problema 

aborda? 

Descriu el context del projecte i el problema que aborda. 

15-20 En què consisteix i 

quin és el grau de 

maduresa del 

projecte? 

Desenvolupa el projecte: proposta de valor, 

característiques, usuaris i assoliments. 

Afegeix en quina fase es troba el projecte: de 

conceptualització, de desenvolupament o de llançament 

al mercat. 

1-15 Tret més innovador. Explica quin és el tret més diferenciador i innovador del 

projecte respecte al que ja hi ha al mercat (si escau). 

10 Públics d’interès 

(stakeholders). 

Enumera els públics o les entitats aliens a la UOC que 

es poden beneficiar del projecte. 

10 Per què vols ser a 

l’#SpinUOC? 

Detalla breument quin profit esperes treure de participar 

en l’#SpinUOC (inversió, col·laboració, difusió, etc.). 

   

Per a l’enregistrament pots utilitzar un mòbil o una càmera web, mentre el so i la imatge 

siguin adequats. Pots consultar aquest vídeo tutorial, que conté consells pràctics per a fer un 

enregistrament correcte. Els idiomes que pots fer servir són el català, el castellà o l’anglès. 

  

3. Envia el vídeo que has enregistrat a l’adreça electrònica spin@uoc.edu, tot especificant 

en l’assumpte el nom del projecte, per mitjà d’una de les f rmules següents: 

o    Si el vídeo és inferior a 10 MB: envia’l a spin@uoc.edu com a fitxer adjunt. 

o  Si el vídeo és superior a 10 MB: penja’l a Dropbox o a Google Drive, atorga 

permisos per compartir-lo i envia’n l’enllaç a spin@uoc.edu. 

  

Recalquem que el vídeo mai no es farà públic i que tan sols es compartirà entre els 

membres que participen en el procés de selecció de l’#SpinUOC. 

   

 

                                                                                                                                      Resolució i jurat 

Un comitè avaluarà totes les propostes que s’hagin presentat i seleccionarà els vuit millors 

projectes. Per a fer-ho, es tindran en compte els criteris següents: 

  

(a)   caràcter innovador 

(b)  transferibilitat al mercat 

(c)  capacitat d’exposici  del responsable del projecte 

(d)  impacte social 

  

La resolució es farà pública a partir del 20 de març de 2017. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sXcTh6RCks8
https://www.youtube.com/watch?v=sXcTh6RCks8
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Membres del comitè avaluador: 

 Juan Álvarez, fundador de Seed&Click i vicepresident AEBAN (Associació de xarxes de 

Business Angels d'Espanya) 

 Joan Arnedo, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicaci  de la 
UOC. 

 Adrià Batlle, director d’emprenedoria i innovaci  de Mobile World Capital Barcelona i 
director d’operacions del projecte 4 Years From Now (4YFN). 

 Eduard Bosch, vicegerent de Finances i Recursos de la UOC. 

 Xavier Jaumejoan, cap de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d’ACCIÓ. 

 Maria Mora, directora de l’Oficina de Creaci  d’Empreses a Foment del Treball Nacional. 

 Mireia Riera, directora de l’Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència 
(OSRT). 

 Enric Serradell, director dels programes de l’àrea MBA dels Estudis d’Economia i 
Empresa de la UOC. 

 Joan Tarruell, membre del Consell d’Alumni de la UOC. 

 Gemma Torruella, programs & projects manager a Caixa Capital Risc. 
 
 

                                                                                                                                     Dates importants 

 Tancament del procés d’enviament de propostes: 12 de febrer de 2017. 

  Publicació dels projectes guanyadors: a partir del 20 de març de 2017. 

  Celebració de l’#SpinUOC 2017: 15 de juny de 2017. 

 

  

                                                                          Les persones seleccionades per a l’#SpinUOC 2017 

Els participants seleccionats gaudiran de: 
 

 Un escenari, 5 minuts i més de 200 assistents a l’esdeveniment. 

 Formació i acompanyament orientats a convertir el teu elevator pitch en la teva millor 
eina de venda. 

 Participació en SpinMeetings de 10 minuts amb stakeholders del seu àmbit. 

 Accés a una xarxa de contactes dinamitzadors en l'àmbit de l'emprenedoria, la 
tecnologia i la innovació. 

 Un programa de mentoria i acompanyament a l'emprenedoria ofert per HUBBIK i 
adaptat al grau de maduresa del teu projecte. 

 Una entrada per al 4YFN del 2018.  
  

 

                                                                                   Condicions de participació a l’#SpinUOC 2017 

  L’#SpinUOC és una iniciativa dins del marc de la plataforma HUBBIK i està subjecte a les 

condicions generals de participació en aquesta plataforma, que es poden consultar aquí. En 

participar-hi i enviar-nos el vídeo, el participant accepta aquestes condicions, en particular pel que fa 

a la confidencialitat i el respecte de drets de tercers i de les normes de la plataforma i de la UOC. 

D’altra banda, el participant accepta les següents condicions particulars, que s n aplicables 

als candidats i els participants de l’#SpinUOC: 

  

1) El participant garanteix que: 

a) el projecte que presenta és una idea pròpia i una creació personal, i que el 

desenvolupament i la difusi  d’aquesta creaci  no infringirà cap dret de tercer (propietat intel lectual, 

industrial, secret, privadesa, etc.);  

b) tant el vídeo inicial que presenta com, en cas que sigui seleccionat, els materials que 

prepari per a presentar el projecte en el marc de l’esdeveniment #SpinUOC 2017, no tenen cap 

http://hubbik.uoc.edu/ca/legal-hubbik


 

 

 

 

4 
 

contingut subjecte a drets d’autor o altres drets de tercers que s’utilitzin sense l’autoritzaci  

corresponent del titular d’aquests drets. 

 2) El participant autoritza la UOC a reproduir i a difondre entre els membres del comitè 

avaluador de l’#SpinUOC 2017 el vídeo de presentaci  del seu projecte amb la finalitat d’avaluar-lo, i 

també a guardar-ne una còpia per a conservar-la correctament als arxius de la UOC. La UOC en 

guardarà la confidencialitat d’acord amb les normes de la plataforma HUBBIK. 

3) El participant seleccionat per a presentar el projecte a l’#SpinUOC 2017 atorga a la UOC 

els drets establerts en el document d’autoritzaci  adjunt respecte a l’enregistrament i la difusi  de la 

seva participaci  a l’#SpinUOC 2017. 

4) Les dades de caràcter personal del participant que reculli i tracti la UOC en el marc de les 

activitats a l’#SpinUOC es tractaran conformement a la política de privacitat de la UOC, accessible 

aquí, per a les finalitats de gestionar-ne la participaci  a l’#SpinUOC i difondre els projectes 

guanyadors. A l’efecte de la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, el 

participant consent que la UOC comuniqui o faci públiques aquestes dades per mitjà de les 

comunicacions que faci la UOC en el marc de l’#SpinUOC, incloent-hi el nom i els cognoms, l’adreça 

electrònica i la seva imatge i veu (per exemple, en els enregistraments de les presentacions de 

l’#SpinUOC). 

5) Els participants guanyadors accepten proporcionar a la UOC dades breus sobre l’evoluci  

del projecte durant l’any que segueix la presentaci  duta a terme en l’#SpinUOC 2017, per tal de 

mantenir la relació amb la UOC i la col·laboració amb la Universitat, i també perquè aquesta les pugui 

publicar a les memòries d’activitats i altres activitats informatives de la UOC. 

En tot cas, per a qualsevol informació o aclariment, el participant es pot posar en contacte 

amb l’equip responsable de l’#SpinUOC / HUBBIK a hubbik@uoc.edu. 

 

AUTORITZACIÓ #SPINUOC 

Amb aquest document, el participant de l’#SpinUOC 2017 autoritza la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) a: 

  

1. La realització, el tractament i el processament dels enregistraments fotogràfics, sonors o 

audiovisuals fets amb motiu de la participació en el concurs #SpinUOC 2017, incloent-hi els 

enregistraments amb la seva imatge i veu, per a fer-ne la valoració i la difusi  a l’efecte del concurs, i 

per a fer-ne, també, la divulgació i la preservació correctes.  

2. La reproducció, la distribució, la comunicació pública i la visualització dels enregistraments 

esmentats, o de parts dels enregistraments, sense règim d’exclusiva, en qualsevol format o modalitat 

d’explotaci , en qualsevol país del m n sense limitaci  geogràfica, i per a qualsevol finalitat docent, 

editorial o de difusió pròpia de la Universitat i del mateix concurs #SpinUOC, incloent-hi la posada a 

disposici  del públic a internet o la incorporaci  en una base de dades d’ús públic o institucional. 

3. L’explotaci  dels enregistraments sota qualsevol de les llicències Creative Commons de 

tipus Reconeixement-Compartir-Igual (BY-SA) v.3.0 Espanya (jurisdicció espanyola) a opció de la 

UOC. 

4. La utilització i el tractament del nom i els cognoms i de qualsevol altra dada de caràcter 

personal que hagi sol licitat la UOC per a poder participar a l’#SpinUOC 2017. 

  

Aquesta autorització i llicència es concedeix per a tot el termini de protecció dels 

enregistraments i s’atorga sense cap tipus de contraprestaci  econòmica. 

Així mateix, el participant autoritza la UOC a reproduir, distribuir i comunicar al públic còpies 

d’altres materials elaborats pel participant i sotmesos a la UOC en el marc de l’#SpinUOC 

(presentacions, documentació tècnica o white paper, fullets, etc.), sempre que aquests materials no 

s’identifiquin com a «confidencials». 

S’entén que la utilitzaci  de la imatge i de la veu del participant amb relaci  a l’enregistrament 

i els actes d’explotaci  i difusi  autoritzats expressament per aquesta llicència es duran a terme 

http://www.uoc.edu/portal/ca/_peu/avis_legal/politica-privacitat/index.html
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respectant sempre el dret a l’honor i l’atribuci  del nom, sense perjudici de les excepcions i 

restriccions d’ús previstes per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig de 1982, de Protecció civil del 

dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

Respecte a les dades de caràcter personal, el participant hi pot exercir els drets d’accés, 

rectificaci , cancel laci  i oposici  des d’aquí. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/_peu/avis_legal/drets-arco/index.html

