
1 

PETICIÓ DE PUBLICACIÓ SOTA EL SEGELL EDICIONS UdG 

DADES GENERALS 
Títol de l’obra 
Autor/a que proposa l’obra 
Adreça electrònica 
Telèfon 
Unitat estructural que avala 
la proposta de publicació de 
l’autor/a que proposa 
l’obra 
Responsable 
Unitat de despesa 

INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT DE L’OBRA 
Estat de l’obra (   )   En projecte 

(   )   Iniciada 
(   )   Acabada 

S’adjunta l’original (   )  Sí      (   )  No 
En cas negatiu, data 
prevista de lliurament de 
l’original 
En quin suport voldríeu 
publicar-la? 

(   )   Paper   
(   )   Format electrònic en accés obert   

Llengua d’edició (   )   Català      (   )   Castellà     (   )  
Altres (especifiqueu-ho): 

L’obra ha estat sotmesa a 
revisió lingüística del Servei 
de Llengües de la UdG?  

(   )  Sí      (   )  No 

Nombre aproximat de 
pàgines previst 
Si preveieu que fareu servir l’obra en la vostra docència, indiqueu 
El centre docent on 
s’utilitzarà 
L’ensenyament en què 
s’utilitzarà 
L’assignatura en què 
s’utilitzarà     
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   DESCRIPCIÓ  DETALLADA DE  DE L’OBRA 
Títol 
Subtítol (si n’hi ha) 
Autor/s 
Coeditor/s (indiqueu-ne 
l’editorial, la persona de 
contacte i el telèfon) 
En cas negatiu, data 
prevista de lliurament de 
l’original 
Ha aparegut alguna secció 
d’aquesta obra en llibres, 
revistes o capítols d’altres 
llibres? (Indiqueu-ne el títol, 
l’editorial, l’ISBN i l’any) 
Feu una descripció 
detallada del contingut del 
llibre (500 paraules 
aproximadament) 

Girona, ______ de ______________ de 20__ 

Signatura del responsable de la unitat 
estructural que avala la proposta 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Signatura de l’autor/a que proposa l’obra Signatura de l’autor/a que proposa l’obra 

Cal que formalitzeu la sol·licitud mitjançant la plataforma SolRaig 
(https://aserv2.udg.edu/STR/planes/SP/SolicitudFeina.aspx) , 

adjuntant còpia d’aquest document i i els originals de l’obra amb revisió lingüística. 
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