
 
Tesis: 

recomanacions d’elaboració 
 
Definició  

Les tesis són documents acadèmics que 
exposen la investigació d’un autor i els seus 
resultats, presentats pel mateix autor per obtenir 
un grau o un títol professional. 

A continuació es proposen recomanacions per a 
la redacció i elaboració de tesi seguint la norma 
UNE 50136:1997. 

Estructura 

Les tesis han de tenir 4 parts: 

• els preliminars, a; 
• el cos del treball, b; 
• els annexos, c; 
• les parts finals, d. 
 

a)   Els preliminars han d’incloure en aquest 
ordre: 

• Coberta 
• Portada per a cada volum amb la informació 

següent: 
• Títol de la tesi i subtítol (si n´hi ha) 
• Número de volums total de l’obra i 

número    
       del volum considerat 
• Autor/s, seguit dels títols i distincions 
• Nom i lloc de la institució on es 

presenta    
       la tesi 
• Lloc, departament i facultat on s’ha  

       realitzat la investigació 
• Nom del director de la tesi, president i  

       membres del tribunal 
• Grau a què s’aspira i especialitat 
• Data de presentació i de la defensa (si 

es   
       coneix) 
• Lloc, data de publicació i editors (si    

       s’escau) 
• Pàgina d’errates (si és necessària) 
• Resum 
• Prefaci 
• Sumari  
• Llistat d’il·lustracions i taules 
• Llistat d’abreviatures i símbols 
• Glossari (si és necessari) 
 
 

                                                

 

 

b) El cos és la part principal de la tesi i pot 
dividir-se, en parts, capítols i apartats numerats. 
Ha d’incloure: 

• Introducció 
• Seccions habituals, b.1; 
• Conclusions 
• La llista de totes les fonts d’informació 

utilitzades durant l’elaboració de la tesi 
 
Per aspectes de citació bibliogràfica, tant per 
documents electrònics com impresos, vegeu les 
recomanacions del Servei de Biblioteques i 
Documentació, dins la sèrie 5, dels Fulls Accés: 
http://bibliotecnica.upc.edu/fullsacces/ 

 

b.1) Seccions habituals 

• Marc teòric o marc conceptual: conjunt 
d’idees que permeten organitzar unes dades 
a partir de les quals obtenir nous 
coneixements 

• Metodologia: es farà un capítol específic si 
està justificat. Si no és així es preferible fer 
referència als problemes metodològics a 
mesura que apareixen. 

• Anàlisi de dades: analitzar tota la informació 
obtinguda, numèrica o verbal, procedent 
d’un treball bibliogràfic de camp.  

 

c) Els annexos 

Serveixen per completar el text i es recomana 
presentar-los després del cos per no alterar-ne 
la presentació i facilitar-ne la lectura. 

d) Les parts finals 

Es pot incloure l’índex o els índex, el currículum 
de l’autor (si s’escau) o el material annex  
(discos òptics, disquets...). 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Aprendre a... 



 
 
 

 

 

Numeració 

La numeració de les parts, capítols i 
apartats ha de seguir la norma UNE 
50132:1994. 

Les pàgines es numeren correlativament, 
encara que la tesi estigui en diferents 
volums. 

 

Pregunta-ho al bibliotecari 

Les biblioteques de la UPC ofereixen 
assessorament en qualsevol aspecte relacionat 
amb la publicació de tesis. 

Per a aspectes de redacció tècnica, vegeu els 
Itineraris del Servei de Llengües i Terminologia: 
http://www2.upc.edu/slt/itineraris/.    

            

Per veure exemples de tesis podeu dirigir-vos a: 
TDX: http://www.tdcat.cesca.es/ 
TESEO: http://www.mcu.es/TESEO/ 
NDLTD: http://www.ndltd.org/ 
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