Facultat d’Educació

GUIA D’ESTIL DE LES TESIS DOCTORALS
La finalitat d’aquesta guia és oferir-te informació bàsica i algunes orientacions sobre com presentar la tesi
doctoral a la Facultat d’Educació. Hi trobaràs aspectes fonamentals referits a la coberta i a les primeres
pàgines de la tesi, l’estructura general que ha de tenir per aconseguir una presentació coherent dels continguts,
i alguns recursos que et poden ajudar en el procés d’elaboració i edició de la tesi.

1. La coberta
Una tesi doctoral ha de ser fàcilment identificable sense necessitat d’haver-ne de consultar l’interior. Per això,
la coberta ha de contenir els elements següents de forma clara i visible:
•

La indicació TESI DOCTORAL

•

Nom i cognoms del doctorand

•

Títol de la tesi

•

Subtítol (opcional)

•

Nom i logotip de la Universitat de Barcelona

•

Any

2. El llom
Al llom ha de constar el títol de la tesi de manera que es pugui llegir de baix a dalt, a partir
de l’escut de la Universitat de Barcelona.

3. La portada
A la pàgina de la portada hi ha de constar la informació més rellevant de la tesi doctoral:
•

Títol de la tesi

•

Subtítol (opcional)

•

Programa de doctorat (denominació dels estudis de doctorat cursats)

•

Nom de la Facultat (opcional)

•

Nom del doctorand

•

Nom del director

•

Nom del tutor en el supòsit que sigui una persona diferent del director

Als annexos hi trobaràs un model de la coberta i un altre de la portada.
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4. Full de dedicatòria i agraïments (opcional)
Després de la portada pots destinar un full a la dedicatòria i un altre als agraïments. Hi pots mencionar les
persones, institucions, grups de recerca o unitats que t’han ajudat en el procés d’elaboració d’algun aspecte
del teu treball de recerca o de la tesi en general.
Es recomana que aquestes pàgines no tinguin numeració o que es numerin amb xifres romanes.

5. El títol
El títol és la part de la tesi que segurament més es llegeix. És, per tant, l’element més important que defineix
l’estudi de recerca. Per aquesta raó, en el moment de decidir el títol convé que tinguis en compte el següent:
•

Un títol massa llarg acostuma a indicar que hi ha algunes paraules innecessàries o òbvies. Evita títols
com ara «Un estudi per investigar el...» o «Una revisió de les....».

•

D’altra banda, un títol massa curt sovint utilitza conceptes que són massa amplis i que no informen
el lector sobre què s’està estudiant. Per exemple, una tesis amb el títol «El sistema educatiu català»
no és prou específic; podria ser el títol d’un llibre, i podria tractar de qualsevol tema relacionat amb
el sistema educatiu a Catalunya. Un bon títol hauria de proporcionar informació sobre el focus central
de l’estudi de recerca.

És convenient, doncs, que el títol sigui concís i clar. Si és necessari, el subtítol pot informar d’alguns detalls
que es considerin rellevants. Aquí en tens uns exemples:
«La transición a la universidad. El grado de Maestro de Educación Infantil» (Dra. Inmaculada Dorio).
«Trajectòries d’èxit educatiu dels joves de famílies immigrades a secundària postobligatòria. Centres
educatius i agents institucionals» (Dra. Angelina Sánchez).
“La narrativa transmèdia a l’educació. Un estudi de cas a l’educació secundària obligatòria” (Dra. Núria
Molas).

6. Resum de la tesi i abstract en anglès
El resum ha de presentar el contingut bàsic de la tesi en relació amb els aspectes següents: introducció,
objectius, mètode, resultats i conclusions. L’extensió recomanable és d’entre 300 i 500 paraules
aproximadament.
El resum ha de constar en dues llengües: en la llengua original de la tesi, i habitualment en anglès.

7. Estructura de la tesi
L’estructura de la tesi pot variar en funció de la seva tipologia (històrica, d’assaig, empírica,...). A continuació
et presentem l’estructura habitual d’una tesis empírica que et pot servir com a referència:
•

Sumari
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•

Llista d’abreviatures (opcional)

•

Índex de figures (si escau)

•

Índex de taules (si escau)

•

Introducció. Breu apartat inicial que planteja, de manera clara, el tema central de la tesi doctoral.
Presenta la finalitat, el problema i el context de la tesi, i n’indica l’adequació i pertinença a un àmbit
professional o disciplinari concret.

•

Descripció dels objectius. Especificació dels propòsits de la tesi doctoral, és a dir, d’allò que es vol
aconseguir i que haurà de ser contrastat i abordat en els apartats de resultats i conclusions. Els
objectius han de ser clars, concrets i viables.

•

Fonamentació teòrica. Anàlisi i explicitació dels antecedents teòrics sobre el tema de la tesi. Es
tracta de descriure’n l’estat actual, l’evolució en l’àmbit científic corresponent, i els principals aspectes
i variables que en fonamenten i justifiquen l’estudi.

•

Metodologia i desenvolupament de la recerca. Definició i conceptualització dels fonaments
metodològics de la recerca i del mètode emprat, així com una justificació i explicació detallada dels
diferents processos i fases de l’estudi desenvolupats.

•

Resultats. Descripció i interpretació del conjunt d’informació procedent de la part empírica de la
tesi doctoral.

•

Discussió. Anàlisi dels resultats prenent com a referència les aportacions derivades de la revisió
bibliogràfica i d’altres estudis realitzats sobre la temàtica de la tesi.

•

Conclusions. Apartat final que presenta les principals troballes de l’estudi i les propostes que se’n
deriven, un cop considerats els resultats obtinguts. L’apartat de conclusions ha de respondre als
objectius de la tesi i verificar que s’acompleixen. A les conclusions, es poden presentar també els
límits de la recerca i noves propostes de millora o línies futures d’estudi.

•

Bibliografia. Especificació formal de les fonts documentals i bibliogràfiques referenciades al cos de
la tesi doctoral.

•

Annexos. Compilació elaborada i justificada de material que no constitueix el nucli central de la tesi
però que aporta informació addicional que pot ajudar a comprendre i concretar part de les idees que
s’hi desenvolupen. Als annexos cal adjuntar-hi, per exemple, la informació recollida al treball de
camp, cartes i circulars utilitzades, instruments i pautes, evidències procedents de l’anàlisi de dades,
etc. Si la documentació que s’adjunta és molt extensa, cal presentar els annexos en format digital.

8. Bibliografia
Cal documentar les fonts bibliogràfiques utilitzades amb un format de citació estàndard, preferentment
Norma ISO 690 o estil APA. A aquest efecte, pots utilitzar Mendeley, un gestor de bibliografia i xarxa social
acadèmica, que posa a la teva disposició el CRAI de la UB.
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9. Criteris de format
- Paper i impressió. És recomanable utilitzar paper de mida DIN A4, obligatòriament imprès a doble cara.
- Cos i tipus de lletra. Donada la seva claredat i llegibilitat, es recomana algun dels següents tipus de lletra: Times
New Roman, Arial (preferiblement en caixa alta) o Garamond.
- Cursiva, negreta i versaleta. En cas d’utilitzar aquests formats, cal seguir els criteris elaborats per la Universitat
de Barcelona: http://www.ub.edu/cub/guiarapida.php?id=4.
-Notes: les notes poden aparèixer seguint un criteri uniforme a peu de pàgina o al final del document o d'una
secció. Aquestes poden ser de: a) referència; b) ampliadores; c) refutació o confirmació; d) d'agraïment; e)
exemples; f) suggeriments i g) traducció.
- Mida
- Epígrafs i títols de capítols o seccions: 16 punts.
- Cos de la tesi: 11 o 12 punts, amb interlineat senzill o de 1,5.
- Peus de gràfics i notes: 10 punts.
Els epígrafs de capítols, apartats i subapartats han d’aparèixer jerarquitzats per la tipografia i amb xifres
aràbigues subdividides per punts. Per exemple:

2. Títol de capítol
2.1.Títol d’apartat
2.1.1. Títol de subapartat
- Marges i paràgrafs. Es recomana que els marges, tant el superior i inferior com els laterals, siguin de 3 cm. Els
paràgrafs s’han de començar sense sagnar. Per a més informació, consulteu els criteris elaborats per la
Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/cub/guiarapida.php?id=1514#2179.

10. Recursos
A continuació trobaràs algunes idees i recursos que et poden ajudar en el desenvolupament d’alguns aspectes
de la tesi:
Recursos lingüístics
-

«Com escriure i editar documents». Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
(CRAI). Universitat de Barcelona. Disponible a: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-elcrai/elaboracio-treballs-academics/com-escriure-editar-documents-bibliografia.
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-

«Producció de textos». Universitat de Barcelona. Disponible a:
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=270

-

«Convencions». Universitat de Barcelona. Disponible a:
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=305.

-

«Qüestions de llengua». Universitat de Barcelona. Disponible a:
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=271.

-

«Lèxic». Universitat de Barcelona. Disponible a: http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2988.

-

«Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès». Xarxa Vives
d’Universitats. Disponible a: http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2176.

-

«Guia sobre l’organització d’un document de recerca» (en anglès). Universitat del Sud de Califòrnia
(USC). Disponible a: http://libguides.usc.edu/writingguide.

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona
-

«Com citar i elaborar referències bibliogràfiques». Disponible a: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereixel-crai/citacions-bibliografiques.

-

«Mendeley: gestor de referències i citacions bibliogràfiques». Disponible a:
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/mendeley.

-

«Suport als investigadors». Disponible a: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suportinvestigador.

Recursos de suport a la recerca
-

«Recursos de suport a la recerca». Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de
Barcelona. Disponible a: http://www.ub.edu/ice/ajudes_recerca_innovacio/recursos-de-suport-larecerca.

Bases de dades
-

«Tesis doctorales en red». Disponible a: http://www.tesisenred.net/.

-

«Tesis doctorals en xarxa de la Universitat de Barcelona». Disponible a:
http://www.tesisenred.net/handle/10803/1.

-

«Teseo». Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Disponible a:
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do.

Plagi i honestedat acadèmica
-

«Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona». Disponible a:
http://www.ub.edu/comissiobioetica/.

-

«Tutorial CRUE». Disponible a: http://www.crue.org/tutorial_plagio/.

-

«Drets d’autor». CRAI, UB. Disponible a: http://crai.ub.edu/es/pmf-generals/drets-autor.

-

«Ús d’imatges». Disponible a: https://guiesbibtic.upf.edu/imatgesidretsautor.
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Annexos

TESI DOCTORAL
(Garamond 24)

Títol de la tesi doctoral (Garamond 18)
Nom i cognoms del doctorand (Garamond 12)

Any (Garamond 12)

Títol de la tesi
(Garamond 24)

Programa de doctorat en (denominació dels estudis de doctorat
cursats)
(Garamond 18)

Facultat d’Educació (opcional)
(Garamond 14)

Nom i cognoms del doctorand (Garamond 12)
Nom i cognoms del director (Garamond 12)
Nom i cognoms del tutor (Garamond 12)

