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Pla de recerca 
 

Document on s’especifica el pla de treball previst per elaborar la tesi i que consta de 
les parts següents: 

 
1) Títol de la tesi doctoral, nom del director o directors i especificació de la línia de 

recerca 
 S’ha de triar el títol amb cura. Ha de ser tan breu com sigui possible però ha de 

contenir tota la informació rellevant. 
 

2) Resum amb la descripció de què es pretén estudiar i com es vol fer (màx. ½ 
pàgina) 
S’ha d’indicar breument què s’estudiarà, per què s’estudiarà, amb quins 
mètodes es farà l’estudi i quins són els resultats esperats.  
 

3) Base teòrica i antecedents del tema de la tesi. Originalitat i novetat de la 
proposta (màx. 2 pàgines) 
La base teòrica ha de servir per contextualitzar el treball que es vol realitzar dins 
del coneixement científic existent. Cal explicar teories i estudis en general que 
tinguin relació amb el tema que s’investiga i que hi donin suport. La base teòrica 
ha d’estar degudament referenciada. 
Els antecedents són tots els treballs de recerca realitzats anteriorment que 
estiguin directament relacionats amb el tema de treball de la tesi doctoral. Han 
d’estar degudament referenciats. 
 

4) Hipòtesis i objectius (màx. ½ pàgina) 
Descripció de la hipòtesi que es vol provar. La hipòtesi ha de donar una possible 
explicació al fenomen d’estudi debe dar basada en l’observació i anàlisi de la 
informació prèvia. La validesa de la hipòtesi es comprovarà durant el procés de 
la investigació. Ha de ser clara, precisa i lògica. És important escriure-la de 
manera explícita. La hipòtesi també es pot plantejar en forma de pregunta o 
preguntes de recerca. 
S’hi ha d’incloure un resum concís i clar dels objectius acadèmics i no acadèmics 
que es volen assolir durant la tesi doctoral. 
 

5) Metodologia (màx. 2 pàgines) 
La metodologia ha d’incloure i detallar els mètodes que es proposen dur a terme 
per tal d’assolir els objectius, i relacionar cadascun dels mètodes amb els 
objectius plantejats. Cal descriure les tècniques específiques que s’utilitzaran en 
la recerca, no només l’enfocament general. Cal assenyalar els tipus de recursos 
que es consultaran, els mètodes per recopilar i analitzar dades 
(reproductibilitat), les tècniques específiques (mètodes qualitatius, anàlisi 
estadística, mostreig...), els instruments de mesura i (breus) raons per adoptar 
aquests mètodes. Els mètodes han d’estar degudament referenciats. 
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6) Riscos, si es preveuen, i pla de contingència (opcional, màx. ½ pàgina) 

Cal descriure les dificultats que poden sorgir per assolir els objectius plantejats. 
Cal assenyalar possibles solucions.  
 

7) Pla de gestió de dades (opcional, màx. ½ pàgina) 
El 23 de maig de 2021, el Consell de Govern de la UdG va aprovar el “Mandat 
institucional d’accés obert de la UdG”. En aquest mandat s’estableix que totes 
les dades que generin els investigadors de la UdG siguin d’accés obert i de tipus 
FAIR (cercables, accessibles, interoperables i reutilitzables). Si en la tesi es 
recullen dades, cal descriure com es farà per, un cop acabada la tesi, oferir en 
accés obert les dades recopilades (quins repositoris s’utilitzaran, etc.). 

 
8) Relació de la tesi amb els objectius de desenvolupament sostenible (màx. ½ 

pàgina) 
L’ONU, en la seva agenda 2030, enumera 17 objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS, http://www.globalgoals.org/), amb els quals es pretén fer 
efectius els drets humans de tothom i aconseguir la igualtat de gènere i 
l’empoderament de totes les dones i nenes. Són integrats i indivisibles i 
equilibren les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmic, el 
social i l’ambiental. En aquest apartat cal fer una reflexió sobre com la tesi 
doctoral ajudarà, directament o indirectament, a assolir algun dels ODS. 

 
9) Pla de treball amb cronograma (màx. 2 pàgines) 

El pla de treball ha d’especificar les tasques que es realitzaran per a l’assoliment 
dels objectius plantejats. 
El cronograma és un calendari (preferentment en forma de gràfic de Gantt) 
–per a 3 anys si la tesi es fa a temps complet o per a 5 anys si es fa a temps 
parcial– que indiqui la seqüència de fases de la investigació i el temps que 
probablement es necessitarà per a cada fase. Ha d’incloure les tasques 
relatives al treball de recerca de la tesi doctoral i a la redacció, lliurament a 
revisió, dipòsit i defensa. A més, es poden considerar com a tasques les 
activitats formatives que es duran a terme (estades en centres de recerca; 
assistència a seminaris, conferències, cursos, congressos o jornades de 
doctorands; presentació de comunicacions orals; divulgació científica; 
publicacions en revistes científiques). 
 

10) Bibliografia 
Llista dels treballs publicats més rellevants per a la tesi doctoral proposada. 

 

El pla de recerca el redacta l’investigador o investigadora en formació sota la supervisió 
dels directors i del tutor o tutora.  

Els investigadors en formació que ja hagin redactat un pla de recerca per demanar una 
beca podran adjuntar aquest pla i únicament caldrà que completin els punts 1-10 que 
no estiguin descrits en el pla de recerca presentat per a la beca. El pla ha de consistir 
en un únic fitxer en format PDF. 

http://www.globalgoals.org/
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