Com publicar el vostre treball
La universitat disposa del DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB:
ddd.uab.cat
És el repositori que recopila, gestiona, difon i preserva la producció
científica, docent i institucional de la UAB.

Com fer treballs de grau

El DDD inclou una col·lecció específica per als Treballs de Final de Grau (TFG):
ddd.uab.cat/collection/tfg
Cada facultat determinarà els criteris per publicar els vostres treballs de fi de grau
(TFG) al DDD; consulteu els webs de les gestions acadèmiques.

Altres recursos
Podeu trobar més informació sobre treballs acadèmics dins dels Recursos docents
de les Biblioteques UAB al DDD: ddd.uab.cat/collection/recdocbib
Si consulteu el Cercador de les Biblioteques UAB a www.uab.cat/biblioteques us
poden interessar les següents cerques:
Metodologia:
Tesis i dissertacions acadèmiques – Metodologia
Investigació – Metodologia

Exposició oral:
Oratòria
Comunicació oral

Redacció:
Escrits tècnics – Redacció
Art d’escriure

Bibliografia:
Bibliografia – Metodologia
Referències bibliogràfiques

Més ajuda
Si necessiteu assessorament o resoldre dubtes adreceu-vos a qualsevol de les
Biblioteques de la UAB presencialment o bé a través del seu servei d’informació virtual
Pregunt@ www.uab.cat/biblioteques/pregunta

Edició març 2018
Versió digital: ddd.uab.cat/record/118913

Aquesta guia us ofereix algunes recomanacions per elaborar treballs de grau. Per a
cada assignatura heu de tenir en compte les indicacions que us marquin els vostres
professors.

Metodologia del treball:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plantejament del tema a investigar
Què s’ha escrit sobre aquest tema?
Quina és la nostra hipòtesi de partida?
Quina metodologia de treball utilitzarem?
Quines són les nostres conclusions per verificar o no la hipòtesi inicial?
Replantejament i verificació de la hipòtesi final del treball

Vídeo Com fer treballs de la sèrie Pren Nota al Canal Youtube UAB
www.youtube.com/watch?v=R78-s_qQBlE (3m 37s)
Argumenta (Universitats Catalanes) wuster.uab.es/web_argumenta_obert
Treball acadèmic (UPF): parles.upf.edu/llocs/cr/catacd/visormct.htm
Com elaborar un treball acadèmic (UPF): tutorialsbibtic.upf.edu/treball/

Guia > Com fer treballs de grau

Presentació del treball:
1.

2.

DEFINICIÓ DELS APARTATS
Per norma general els treballs acadèmics tenen portada, sumari, introducció,
desenvolupament, conclusions, bibliografia i, si és necessari, annexos.
REDACCIÓ: vocabulari i ortografia, puntuació, etc.
Consells pràctics per redactar el treball de final
www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_escrita_ca.pdf

de

Gestió de la informació: citacions i bibliografia
▪

Com citar en diferents estils: web explicativa de les Biblioteques UAB
www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia1345708785665.html

▪

S’aconsella treballar la bibliografia amb programes gestors de referències
bibliogràfiques. La UAB i la resta d'universitats públiques catalanes disposen
d'un gestor bibliogràfic gratuït accessible via web: Mendeley Institucional
www.uab.cat/biblioteques/mendeley
Les Biblioteques de la UAB us ofereixen cursos de formació de
Mendeley Institucional i en fonts d’informació especialitzades en
una matèria : consulteu calendari a www.uab.cat/biblioteques/cursos

grau

Suport Lingüístic de UAB idiomes www.uab.cat/web/recursos-i-ajuts1345706971833.html amb eines i documents (diccionaris, nomenclatura de la
UAB, etc.).
Argumenta wuster.uab.cat/web_argumenta_obert, recursos sobre redacció i
com produir textos científics, fer una argumentació o elaborar una hipòtesi.

3.

EXPOSICIÓ ORAL
L’exposició oral: wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_09/tot_t09.html
COM Comunicar: www.upc.edu/slt/comcomunicar/
Exposició oral (Web Biblioteques UAB): www.uab.cat/web/estudia-iinvestiga/exposicio-oral-1345721113003.html

Qualsevol autor/creador adquireix automàticament uns drets sobre la seva obra que
s’han de respectar, encara que aquesta es trobi de forma lliure per Internet i en
qualsevol format: fotografia, article, etc. Consultar-la lliurement per Internet no implica
l’absència de drets. Trobareu més informació a:
▪
▪

Cerca d’informació:
1.

Cercador UAB: recursos
www.uab.cat/biblioteques/.

2.

Els nostres fons: pàgina web de les Biblioteques
www.uab.cat/web/els-nostres-fons-1345703209418.html

3.

Guies temàtiques: per especialitats: www.uab.cat/web/estudia-iinvestiga/guies-tematiques-1345708785661.html

4.

CCUC
(Catàleg
puc.cbuc.cat

5.

Google

Scholar:

Drets d’autor: respectar i adquirir drets
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Camí de l'èxit en la cerca i ús de la informació científica (UB): youtu.be/wSsyPMwjYM

Treballs de fi de grau i drets d’autor: guia de les Biblioteques UAB
www.bib.uab.cat/tfgdrets/
Propietat intel·lectual i accés obert: www.uab.cat/propietat-intellectual

Llicències Creative Commons
Alguns autors faciliten la gestió d’alguns dels seus drets a través de les llicències
Creative Commons. Trobareu tota la informació a: creativecommons.org/
Recursos audiovisuals
Disposeu de la guia Recursos audiovisuals i drets d’autor ddd.uab.cat/record/108435
on s’explica què cal tenir en compte per incorporar imatges o sons als vostres treballs.
Plagi
Recordeu que el vostre treball ha de ser original i heu d’evitar el plagi, és a dir, ocultar
les fonts utilitzades i fer passar per vostres idees o fragments de text que s'han copiat
d'altres treballs. Més informació:
▪
▪

Argumenta - evitar el plagi:
wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/tot_t20.html
Propietat intel·lectual i accés obert. Vegeu
www.uab.cat/propietat-intellectual

l’apartat

Plagi:

