DOCTORATS
INDUSTRIALS
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT
SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL
→ PROJECTE MONITORATGE AVANÇAT DE LA CÀRREGA D'ENTRENAMENT EN BASQUETBOL PER LA
PREVENCIÓ DE LESIONS ESPORTIVES
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE 01/01/2019
→ ERC PANEL 1 LS7 Diagnostic tools, Therapies and Public Health
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) - Social Sciences and Humanities

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA
Anualment la Generalitat de Catalunya estableix un nombre màxim de projectes de cada modalitat. En el cas que s’atorgui
la totalitat dels ajuts d’una modalitat i es vulgui desenvolupar el projecte en la convocatòria en curs, es pot optar per les
dues modalitats seleccionant simultàniament ambdues caselles. Vegeu l’apartat de característiques.
Modalitat de cofinançament

✔

Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’EMPRESA
→ NOM DE L’EMPRESA CLUB JOVENTUT DE BADALONA S.A.D.

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA JUAN ANTONIO MORALES

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA DANIEL MORENO DOUTRES

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

c/ Ponent 143-161
→ CODI POSTAL 08912

→ POBLACIÓ BADALONA

→ PÀGINA WEB www.penya.com

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
El Club Joventut Badalona SAD, popularment conegut com a la Penya, és un club de bàsquet de la ciutat de Badalona i un dels equips de major
renom a Catalunya i d'Europa. Fundat l'any 1930, és un dels clubs més antics de l'ACB, i ha militat sempre a la primera divisió espanyola (ja fos a la
Lliga espanyola de bàsquet o a la seva continuació, la Lliga ACB).
L'any 1994 el Joventut es convertí en el primer equip català a guanyar l'Eurolliga de bàsquet, essent aquest el més gran èxit esportiu de la història de
l'equip badaloní. Al seu palmarès també hi ha dues lligues espanyoles, dues lligues ACB, dotze lligues catalanes, dues copes Korac i una copa ULEB
entre altres títols.
La filosofia de club és la de donar oportunitats als joves valors del planter, jugadors que han estat molt valorats internacionalment com ara Rudy
Fernández, Ricky Rubio o anteriorment Jordi Villacampa o els germans Rafael i Tomàs Jofresa. Fruit d'aquesta aposta pel planter, el club verd-i-negre
disposa d'un equip filial a la Lliga LEB en el que els jugadors van agafant experiència. Des de la temporada 2004-05 el Club Bàsquet Prat és l'equip
de LEB vinculat als verd-i-negres, lligam interromput únicament la temporada 2017-18. També hi ha vinculació amb el Club Bàsquet Arenys de la Lliga
EBA, i no es descarta una vinculació en temporades vinents a un altre club de la ciutat: el Sant Josep de Badalona.
Des dels Jocs Olímpics de 1992 de Barcelona, l'equip juga els seus partits al Pavelló Olímpic de Badalona, amb una capacitat per a 12.500
espectadors.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
→ PROGRAMA DE DOCTORAT CURES INTEGRALS I SERVEIS DE SALUT
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2017 SGR 1430

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA SPARG

→ DIRECTOR/A DE TESI JAVIER PEÑA LÓPEZ

→ NIF/NIE

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU) CENTRE D'ESTUDIS EN ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA (CEEAF)
→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

C. ANTONI VILÀ CAÑELLAS S/N
→ CODI POSTAL 08500

→ POBLACIÓ VIC

→ PÀGINA WEB www.uvic.cat/CEEAF

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA

BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA
DEL REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.

El present projecte de recerca es basa en el control de la càrrega en el basquetbol i la seva relació amb les lesions esportives. Els darrers anys s'han
desenvolupat una sèrie de metodologies basades en la mesura i control de les variables internes i externes relacionades amb la càrrega
d'entrenament que els clubs esportius de més alt nivell intenten modelar.
Els equips participants en la Lliga Endesa –depenent de si juguen o no competició europea addicional i de l'èxit que tinguin – juguen entre 34 i 87
partits oficials en un llarg espai de quasi nou mesos, normalment amb una pretemporada curta que dura entre sis i vuit setmanes i dues aturades –
entre el primer i el segon terç de la competició, i entre el segon i el terç final– per les competicions de FIBA i la Copa del Rei. El control de la càrrega
d'entrenament, juntament amb els medis de recuperació a tots els nivells, és una de les eines disponibles per reduir el risc de lesions, especialment
en les parts toves –sistema muscular i tendinós– relacionades amb l'activitat física intensa, a més de contribuir de forma significativa a una millora de
rendiment. És molt conegut que canvis importants en la dinàmica de càrregues –sigui per excés o per defecte– augmenten el risc de patir una lesió,
mentre que una progressió acurada que augmenta o disminueix la càrrega en funció de les necessitats dels equips i els esportistes, manté riscos de
lesió baixos mentre maximitza la capacitat de rendiment. Els mètodes de control de la càrrega interna i externa utilitzats actualment són diversos, així
com els mètodes d'anàlisi que han intentat establir relacions entre la càrrega d'entrenament i el nombre de lesions. És per això que el monitoratge de
la càrrega d'entrenament així com la seva anàlisi, han esdevingut un camp clau en el treball en l'esport d'alt rendiment. La línia entre la quantitat
d'entrenament que permet maximitzar el rendiment, i un entrenament excessiu és molt fina, i el control i el monitoratge ens han d'ajudar a mantenir
l'equilibri entre fatiga i recuperació, dirigint el procés cap a un estat d'alta prestació i lluny d'un estat de sobre entrenament o d'entrenament insuficient.
En cas de lesions o arribada de nous jugadors durant la temporada a un equip –tots dos fenòmens molt habituals–, el procés d'incorporació al treball
amb l'equip és delicat i depenent de la càrrega que han anat desenvolupant així com de la càrrega-objectiu a assolir. Aquest procediment pot ser llarg
i ha de ser progressiu amb l'objectiu de garantir que els esportistes l'assoleixin de la manera més segura possible. Un dels reptes que, actualment, es
presenta en l'esport d'alt nivell és augmentar el control i valoració d'aquest procés per poder proveir el staff tècnic amb la quantitat més gran
d'informació, de manera que les decisions preses en el context de la planificació permetin mantenir un alt rendiment –"fitness"– buscant els moments
on es maximitzi el rendiment –ja que aquests no poden mantenir-se durant les 42 setmanes d'activitat, "tapering"–, en funció dels objectius de l'equip
en cada competició.
El present projecte vol desenvolupar una metodologia de control de la càrrega aplicable a la formació i desenvolupament de joves jugadors així com
de jugadors professionals, implementant-la en els equips del Club i investigant-ne la capacitat de control de l'entrenament i la recuperació. L'objectiu
final seria desenvolupar algoritmes específics de prevenció, així com metodologies que permetin mitjançant processos d'inferència objectivar millor
quines són les variables de càrrega interna i externa que condicionen més la fatiga i l'aparició de lesions músculo-esquelètiques. Els processos de
disponibilitat dels jugadors ("readiness") així com els mitjans de recuperació de les càrregues que predisposen millor a aquesta recuperació també
serien objecte d'estudi en el present projecte. L'impacte de les lesions en l'esport professional, tant econòmic com esportiu, i les conseqüències per la
salut pública de les lesions produïdes en l'esport de formació ens impulsen a voler conèixer millor com apareixen i com hem de prevenir aquestes
patologies, especialment greus en el cas de les lesions de sobreús que, per una altra banda, són les que el coneixement científic amb alta evidència
ha identificat com a evitables en un major percentatge de casos.
Els coneixements obtinguts en un club com el Joventut de Badalona per les seves condicions (nombre d'esportistes, condicions de treball,
equipaments) han de poder ser extrapolables als altres nois i noies del nostre territori que practiquin basquetbol, el segon esport d'equip a Espanya en
nombre de llicències federatives, igual que els obtinguts a l'automoció de competició en molts casos acaben redundant en la indústria dirigida a
l'automoció de consum massiu. Les potencials troballes derivades del projecte poden tenir important repercussió en la salut comunitària, i
especialment en la dels/les joves esportistes del nostre país.
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PERFIL DEL CANDIDAT

Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

GRADUAT EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials.

→ IDIOMES
CATALÀ
CASTELLÀ
ANGLÈS

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
EXPERIÈNCIA EN EL ENTRENAMENT DE BASQUETBOL
EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ D'ESPORTISTES
EXPERIÈNCIA EN EL ESPORT DE RENDIMENT
EXPERIÈNCIA EN EL TRACTAMENT DE LESIONS EN ESPORT I
CONCRETAMENT EN BASQUETBOL

→ ALTRES

MÀSTER EN UN ÀMBIT RELACIONAT AMB L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA EN MÈTODES DE CONTROL I VALORACIÓ –FREQÜÈNCIA CARDIACA, RPE,
WELLNESS QUESTIONNAIRES, GPS–
DOMINI D'EXCEL
DOMINI DE PAQUESTS ESTADÍSTICS, PREFERENTMENT R I DE MODELS DE PREDICCIÓ I VALORACIÓ
(CORBES ROC, LIKELIHOODS, ODDS RATIOS)

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una
empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una
tesi doctoral.
La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS

→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la persona
candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a
.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/
a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la
gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumularse per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya.
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.
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QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR EL PROJECTE
PER ACCEDIR A LA MODALITAT DE COFINANÇAMENT?

→ La durada del conveni de coŀlaboració ha de ser de 3 anys.
→ L’empresa ha de contractar el/la doctorand/a, assumint una retribució bruta mínima de mitjana anual de 22.000 euros, i les quotes
patronals corresponents. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de l’empresa.
→ El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya.
→ El/la doctorand/a ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.
→ L’objectiu és que la tesi s’elabori en un termini de 3 anys. En cap cas el finançament de la Generalitat serà per a un període
superior als 3 anys.
→ La Generalitat de Catalunya finançarà:
_Els preus públics i taxes de la matrícula del doctorand al programa de doctorat.
_La tutoria de l’empresa.
_La borsa de mobilitat del doctorand.
_Les 30 hores de formació transversals corresponents al primer any.
_Finançament al grup de recerca per al desenvolupament del projecte.
_Els costos indirectes (overheads) produïts a la universitat.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR
EL PROJECTE PER ACCEDIR A LA MODALITAT D’AJUT ESPECÍFIC?

Aquesta modalitat està prevista en els casos que:
a). L’empresa no pugui assumir la contractació directa del/de la doctorand/a i acordi amb la universitat o el centre de recerca
compensar la totalitat dels costos laborals per la seva contractació.
b). La dedicació del/de la doctorand/a al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en
conseqüència, la durada del conveni de coŀlaboració i del projecte de doctorat industrial sigui superior a 3 anys.
c). Un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la
seva contractació.
d). Altres casos no previstos en els apartats anteriors d’especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats
per la comissió de selecció.
En aquests casos, la Generalitat de Catalunya finançarà la borsa de mobilitat (durant un màxim de 3 anualitats) i les 30 hores de formació
transversals corresponents al primer any del/de la doctorand/a, sempre que la retribució bruta mínima, de mitjana anual, sigui de .000
euros durant el període de desenvolupament del projecte. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de
l’empresa.

Vic

NOVEMBRE
_________________, 19
____ de ____________________
de 2018
____

Representant legal de l’empresa (amb el
segell de l’empresa)

Responsable del projecte designat per
l’empresa

Director/a de tesi
(amb el segell del departament o universitat
o centre de recerca)

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT
→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT

→ DNI/NIE

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
→ CODI POSTAL

→ POBLACIÓ

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT
→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O
EQUIVALENT
→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
DE MÀSTER (ESCALA 1 A )
→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN

CERTIFICAT ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO
AMB LA DATA D’OBTENCIÓ.

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE

Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

Les dades facilitades per les persones soŀlicitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR amb l’objectiu de gestionar
la seva participació en el projecte de doctorat industrial. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades
facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei
Les persones soŀlicitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, canceŀlació o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, i a l’adreça de correu electrònic lopd@agaur.gencat.cat,
adjuntant una fotocòpia del DNI o signant el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
De conformitat amb l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo a
l’AGAUR a cedir les meves dades personals i acadèmiques a la universitat i empresa, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte de doctorat industrial pel qual he optat, amb l’exclusiva finalitat de gestionar l’avaluació i, si escau, la selecció de la meva candidatura.

Data i signatura de l’interessat.

_________________, ____ de ____________________ de ____

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).

