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Unitat que imparteix: 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'Enginyeries Industrial i Aeroespacial i 
Audiovisual de Terrassa - UPC - Campus de Terrassa 

 
Curs acadèmic: 2022-2023 

 
Titulació: Diploma Sènior Universitari en Ciència, Tecnologia i Societat 
 

Crèdits: 5 crèdits 
 

Pla d’estudi: 2018 
 
 

 Professorat: 
  
 Tomás Herreros Sala (therreros@uoc.edu) 
 

Competències de l’assignatura: 

 

 Conèixer la recerca i la teoria més cabdal sobre la temàtica escollida. 

 aprendre a formular un projecte de recerca, amb objectius, motivacions, hipòtesis, indagació i resultats. 

 Crear un pla de consistència per dur a terme el projecte de recerca. 
 Escriure de forma acadèmica. 

 

 Programa de l’assignatura: 

 
L'assignatura pretén capacitar als estudiants per tal de poder desenvolupar investigació, recerca d'acord amb les 
temàtiques pròpies del Diploma. El TFD (Treball Final de Diploma) pot fer-se individualment o en parelles.  
 
Es faran un conjunt de sessions on el professorat explicarà les etapes que cal aprendre i superar per tal de tirar 
endavant un projecte d'aquesta envergadura. Alhora es faran sessions personalitzades per tal d'ajudar a vèncer les 
dificultats normals que sorgeixin en cada etapa.  
 
La preparació pel TFD es programarà de la següent manera:  

1. Què és un Treball de Recerca? 
2. El plantejament d’una hipòtesi. 
3. Documentació Prèvia. 
4. pla de Consistència 
5. Desenvolupament de treball de camp 
6. Revisió del Treball 

7. Presentacions i Discussions

mailto:therreros@uoc.edu


 
 
 
 

 Avaluació: 

 
L’assignatura té tres moments d’avaluació.  
-Durant el mes de Març cal presentar el Projecte del TFD (20% de la nota) 
-Durant el mes de Maig cal presentar el Primer Esborrany (20% de la nota) 
-Durant el mesos de Juny/Juliol cal presentar la versió definitiva del TFD i fer-ne la presentació oral (60% de lanota). 
 

Bibliografia: 
 

 Article de Robert Merton «Sobre las teorías sociológicas de alcance 
intermedio»(https://biblioteca.org.ar/libros/6594.htm) 

 «Como elaborar el Trabajo Final de Grado» (https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-
universitarios/como-elaborar-trabajo-fin-grado-tfg/) 

 Manuel Garcia Ferrando et. al. (2020, 4 ed); El análisis de la realidad: Métodos y Técnicas de 
Investigación,Alianaza Editorial. 



Terrassa, 25 de novembre de 2022

RECERCA D’INFORMACIÓ
PER A L’ELABORACIÓ DEL 
TREBALL FI DE DIPLOMA 

Diploma Ciència, Tecnologia i Societat



https://view.genial.ly/5f1ace98a07dc10d6f7ffbb7/guide-guia-dacollida-2022-2023




OBJECTIU I AVALUACIÓ DEL 
TREBALL FI DE DIPLOMA

L’objectiu del Treball fi de Diploma és proporcionar 
un coneixement integrador i profunditzador de totes 
o part de les assignatures impartides en el diploma.

Es valorarà la capacitat de sintetitzar, exposar i 
fer una critica sobre diferents tesis i punts de vista, 
tot aportant una conclusió final personal. 



El Procés de cercaEL PROCÉS DE CERCA

Elecció del tema

Planificació de 
la recerca

Cerca 
d’informació

Processament
de la informació

Síntesi

Redacció de la 
memòria

Defensa oral



0. Abans de començar ...

ET CONSIDERES PROCRASTINADOR/A?

QUINO



ALGUNES RECOMANACIONS PER DEIXAR DE SER-HO

0. Abans de començar ...

https://www.theorderexpert.com/how-to-stop-procrastinating/


0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...



0. Abans de començar ...

https://discovery.upc.edu/discovery/search?query=sub,exact,Tesis%20i%20dissertacions%20acad%C3%A8miques%20--%20Metodologia,AND&tab=Alma_records&search_scope=Alma_records&vid=34CSUC_UPC:VU1&mode=advanced&offset=0


LOCALITZAR, SEGUIR I
ETIQUETAR RECURSOS D’
INTERNET

0. Abans de començar ...

https://feedly.com/i/welcome
https://www.diigo.com/
https://getpocket.com/?ep=1
https://theoldreader.com/


TREBALL COL·LABORATIU

0. Abans de començar ...

https://medium.com/keep-productive/how-to-use-trello-as-a-student-df7b2ec2c451


EMMAGATZEMATGE I 
TRANSFERÈNCIA D’ARXIUS

0. Abans de començar ...

https://www.dropbox.com/business/landing-t61fl?_tk=paid_sem_bing_biz_b&_camp=382292053&_kw=dropbox%7Ce&_ad=%7C%7Cc&msclkid=d0b6561711441dc77da109b9b3461c65
https://www.google.com/drive/
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJS5dIpK5fc0kAfhNU04lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1605309640/RO=10/RU=https:/wetransfer.com/RK=2/RS=d2JAMUZBN8h6Sr4ZZdMxqzXe.HM-
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://filesender.rediris.es/


PROGRAMARI PER GESTIONAR 
ANOTACIONS

0. Abans de començar ...

https://evernote.com/intl/es/community/referral/?ebcc=ebcc-tiagofloresdias532&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB7eAUUHvXLT7ahcXhp_Uixr_uR_mP_QWomHummMaklh0jYjnMSIevxoCIIYQAvD_BwE&gspk=ZWJjYy10aWFnb2Zsb3Jlc2RpYXM1MzI%3D&gsxid=gCnLTraQJOpA
http://inkredibleapp.com/
https://simplenote.com/
https://www.google.com/keep/
https://www.zoho.com/notebook/
https://www.onenote.com/


1. La informació científica
2. Estratègia de cerca
3. Recursos d'informació científica

a. Catàlegs de biblioteques
b. Bases de dades
c. Internet

4. Ús ètic i avaluació de la informació
5. Processament de la informació
6. Redacció de la memòria
7. Defensa del treball de síntesi

PROGRAMA



 Articles de revistes científiques
 Actes de congressos
 Informes tècnics i de recerca (reports)
 Tesis doctorals, projectes finals de carrera,...
 Normes tècniques
 Patents 
 Monografies,
 Manuals, tractats,...
 Obres de referència
 Legislació 

Quins tipus de documents us poden ser útils en la 
vostra recerca? 

1. INFORMACIÓ CIENTÍFICA



On localitzarem documents amb informació
general (manuals, enciclopèdies,...)?

On localitzarem documents amb informació 
especialitzada (articles de revista, patents,...)?

1. Tipologia de documents1. INFORMACIÓ CIENTÍFICA

Catàlegs de 
biblioteques

Cercadors 
especialitzatsBases de dades



1. La informació científica
2. Estratègia de cerca
3. Recursos d'informació científica

a. Catàlegs de biblioteques
b. Bases de dades
c. Internet

4. Ús ètic i avaluació de la informació
5. Processament de la informació
6. Redacció de la memòria
7. Defensa del treball de síntesi

PROGRAMA



L’estratègia de cerca és la pregunta que
fem a l’eina de recuperació d’informació
per a obtenir resultats.

QUÈ ÉS L’ESTRATÈGIA DE 
CERCA?

2. ESTRATÈGIA DE CERCA



• Termes de cerca
• Llenguatge lliure
• Llenguatge controlat (ex. Tesaurus)

• Elements per a relacionar els termes
de cerca
• Operadors booleans

COM ES CONSTRUEIX
L’ ESTRATÈGIA DE CERCA?

2. ESTRATÈGIA DE CERCA



 Formular la necessitat d’informació:

Expresseu la matèria o tema en una frase concreta 

Exemple: Efectes de la contaminació provocada pels cotxes

 Identificar els conceptes claus

Exemple: efectes
contaminació
cotxes

2. L’Estratègia de cerca2. ESTRATÈGIA DE CERCA



 Elegir els termes

Escolliu els termes o paraules clau per a cada concepte

Useu diccionaris i obres de referència

Exmple:   Paraules clau seleccionades:

efecte, resultat, conseqüència, cotxe, automòbil, vehicle, contaminació, pol·lució

efecto, resultado, consecuencia,coche, automóvil, vehiculo, contaminación, polución

effect, result, consequence, car, automobile, vehicle, contamination, pollution

cercador de diccionaris i enciclopèdies electròniques

2. ESTRATÈGIA DE CERCA

http://cataleg.upc.edu/search%7ES10*cat


2. L’Estratègia de cerca

 Combinem les paraules clau

* Operadors booleans: permeten combinar un o més 
termes en un sol pas de cerca

AND
OR
NOT 

2. ESTRATÈGIA DE CERCA



2. L’Estratègia de cerca

Operador booleà AND (y, &)

Recupera aquells documents que contenen tots dos termes

Exemple: contaminació AND  vehicle

contaminació vehicle

2. ESTRATÈGIA DE CERCA



Operador booleà OR (+, O)

Recupera els documents que tenen qualsevol dels termes

Exemple: cotxe OR automòbil

2. L’Estratègia de cerca2. ESTRATÈGIA DE CERCA

cotxe automòbil



2. L’Estratègia de cerca

Operador booleà NOT (-)

Recupera els documents que contenen un terme però exclou tots els 
que contenen l’altre

Exemple: vehicle NOT bicicleta

2. ESTRATÈGIA DE CERCA

vehicle bicicleta



2. L’Estratègia de cerca

Truncaments i/o Wildcards:

- Permeten recuperar paraules amb una mateixa arrel
- Permeten substituir lletres
- Varien segons la interfície que s’utilitzi: *, $, ?, !

Exemple: 

• Industr* = Industry, Industries, Industrial
• Optimi?ation = optimization, optimisation

2. ESTRATÈGIA DE CERCA



2. L’Estratègia de cerca

Ús de parèntesis i  cometes

Per cercar una frase exacta o frases que continguin 
paraules buides (i, o, de, no…) cal usar les cometes. 

Ex. “contaminació lumínica”

Per combinar més d’un terme de cerca en el mateix
camp usant diferents operadors booleans cal usar
els parèntesis.

Ex. (cotxe OR automòbil) AND contaminació 

(...)

“...”

2. ESTRATÈGIA DE CERCA



2. L’Estratègia de cerca2. ESTRATÈGIA DE CERCA

Efecte de la contaminació generada pels automòbils

(efecte* OR resultat* OR conseqüènci*) AND 
(contaminació OR pol·lució) AND 

(automòbil* OR cotxe* or vehicle*)



 Avaluar els resultats

2. L’Estratègia de cerca2. ESTRATÈGIA DE CERCA



2. L’Estratègia de cerca2. ESTRATÈGIA DE CERCA

Quina estratègia de cerca utilitzaríeu per a 
cercar sobre el vostre tema d’interès? 



1. La informació científica
2. Estratègia de cerca
3. Recursos d'informació científica

a. Catàlegs de biblioteques
b. Bases de dades
c. Internet

4. Ús ètic i avaluació de la informació
5. Processament de la informació
6. Redacció de la memòria
7. Defensa del treball de síntesi

PROGRAMA



3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

Bases de 
dadesCatàlegs Internet

ON PODEM BUSCAR INFORMACIÓ? 



3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

http://bibliotecnica.upc.edu/

http://bibliotecnica.upc.edu/


Utilitza el catàleg  .... 

- Per a saber quins documents (llibres, revistes,  DVD, ...)  
hi ha a la biblioteca sobre un tema o d'un autor

- Per a localitzar un document a la biblioteca i la seva 
disponibilitat (disponible, reservat, exclòs de préstec)

- Per saber de quins documents electrònics disposa la 
biblioteca (e-llibres, e-revistes, etc.) i consultar-los

- Per a gestionar les teves consultes, reserves, préstecs, etc.

3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA



discovery.upc.edu

3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

Si no estàs autenticat pots:

• Fer cerques.
• Accedir al text complet dels recursos d'accés obert.
• Guardar temporalment els resultats d'una cerca.
• Accedir a l'historial de cerques de la sessió.



3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

Si estàs autenticat pots:

• Accedir al text complet dels recursos subscrits per la 
biblioteca.

• Accedir a l'espai personal El meu compte.
• Veure els teus préstecs i reserves.
• Reservar documents.
• Fer renovacions de documents en préstec.
• Guardar cerques per a properes sessions.
• Seleccionar registres com a preferits.
• Fer alertes per a les cerques guardades.



3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

CERCA SIMPLE

TOT: inclou la cerca de tots els perfils (excepte CCUC i EBSCO).

CATÀLEG: recupera els documents físics i electrònics del Catàleg de les 
Biblioteques de la UPC.



3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

CERCA SIMPLE

BIBLIOTECA DIGITAL: recupera el contingut electrònic d'una gran base de dades 
d'articles, capítols de llibres, congressos, moltes d'elles subscrites per les 
Biblioteques de la UPC i d'accés obert. També permet recuperar el contingut 
d'UPCommons.

CATÀLEG COL·LECTIU DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA (CCUC/PUC): amplia 
els resultats de la vostra cerca al CCUC i fer una sol·licitud de préstec consorciat 
(PUC).



2. ESTRATÈGIA DE CERCA

https://bit.ly/3gyRgSI



2. L’Estratègia de cerca2. ESTRATÈGIA DE CERCA

A quin prestatge de la BCT trobaré el llibre 
“Depuración y desinfección de aguas 

residuales” escrit per Aurelio Hernández? 



2. L’Estratègia de cerca2. ESTRATÈGIA DE CERCA

Busco un llibre que estigui a la BCT i que tracti 
sobre la depuració d’aigües residuals



COL·LECCIONS DE REVISTES

Escriviu el títol de la revista
1

… i podreu
saber com
accedir-hi!

3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

2



Vull llegir aquest article:

Baldasano, J.; Romero, J.J.; Gasso, S. Sistema informatizado 
para la estimación de los costes de una planta de tratamiento 
de aguas residuales urbanas. Tecnología del agua. 1986, vol. 6, 
núm. 30, p. 77-84 

2. ESTRATÈGIA DE CERCA



3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

guies.bibliotecnica.upc.edu

https://guies.bibliotecnica.upc.edu/


Utilitza les bases de dades ...

Per a  trobar informació actualitzada i especialitzada sobre  un 
tema.

Hi trobem diferents tipus de documents: articles de revista, 
normes, patents, ressenyes de llibres, imatges, actes de 
congressos

Distingim entre les que ofereixen: 
•Dades bàsiques (+ abstract) 
•Text complet

3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA

BASES DE DADES



3.3. Bases de dades especialitzades3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA



3.3. Bases de dades especialitzades

Executeu la vostra estratègia  de cerca a 
SCOPUS o a Indices CSIC

3. RECURSOS D’INFORMACIÓ CIENTÍFICA
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