
                                                              

Cessió de drets per a la publicació de treballs  finals de Grau al Dipòsit digital de la 

Universitat de Barcelona  

Irene Rodríguez Domingo (nom i cognoms), alumne del TFG Creació d’un conte infantil per 

facilitar el treball de l’ansietat a l’aula (nom del TFG) de la Universitat de Barcelona, amb DNI    

39409490W 

Manifesto:  

1) Que sóc l’autor/a del projecte amb el títol Creació d’un conte infantil per facilitar el treball de 

l’ansietat a l’aula, (d’ara endavant, obra) presentat com Treball Final de Grau (TFG) de La 

Facultat d’ Educació i dirigit pel professor/a Lena de Botton Fernández del Departament de 

Sociologia de la Universitat de Barcelona.  

2) Que l’obra és una obra original i que no infringeix els drets de propietat intel·lectual ni els drets 

de publicitat, comercials de propietat industrial o d’altres, i que no constitueix una difamació, ni 

una invasió de la privadesa o de la intimitat, ni qualsevol injúria cap a tercers.  

3) Que l’obra no infringeix els drets de propietat intel·lectual de tercers, responsabilitzantme davant 

la Universitat de Barcelona en qualsevol reclamació que es pugui fer en aquest sentit.  

4) Que estic degudament legitimat per autoritzar la divulgació de l’obra mitjançant les condicions 

de la llicència de Creative Commons (Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades - 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ - http://creativecommons.org/licenses/by-

nc-nd/3.0/es/legalcode.ca) (d’ara endavant, llicència de difusió) d’acord amb la legalitat vigent.  

5) Que conec i accepto les condicions de preservació i difusió del Dipòsit digital de la Universitat de 

Barcelona (http://diposit.ub.edu)  

Sol·licito:  

Que l’obra quedi dipositada en les condicions establertes en la llicència de difusió en el Dipòsit 

digital de la Universitat de Barcelona, i en conseqüència en cedeixo els drets d’explotació necessaris 

per a tal efecte per a una vigència igual a la dels drets d’autor.  

Signatura de l’autor/a 

 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca


Barcelona, __ d____________ de 201_  

                                                              

Condicions de difusió i preservació del Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona  

• Les obres dipositades en el Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu) es 
difonen mitjançant llicències de Creative Commons. Aquestes llicències no exclouen que l’autor 
original de l’obra pugui comercialitzar-la lliurement, d’acord amb la legalitat vigent, ja que la 
titularitat dels drets morals i d'explotació sobre l’obra pertanyen i seguiran pertanyent a l’autor.  

• La Universitat de Barcelona es reserva el dret de revocar la divulgació d’una obra quan ho 
consideri convenient per causes justificades, per exemple si un tercer fa prevaler qualsevol dret 
sobre tota o una part de l’obra i l’autor no pot garantir l’exercici pacífic dels drets que ha cedit a 
la Universitat. L’autor i la Universitat es comprometen a comunicar-se, mútuament, l’existència 
de qualsevol reclamació d’un tercer relacionat amb l’obra.  

• Si es detecta algun error en l’obra aquesta serà retornada a l’autor.  

• La Universitat de Barcelona únicament posarà a disposició dels seus usuaris l’obra en les 
condicions establertes en la llicència de difusió escollida per l'autor, però no garanteix ni 
assumeix cap responsabilitat per la forma en què els usuaris facin un ús posterior del projecte 
final.  

• La Universitat de Barcelona no s’obliga a divulgar totes les obres rebudes al dipòsit, a més, si es 
detecta algun error, el material serà retornat als autors perquè hi facin les modificacions 
oportunes.  

• La Universitat de Barcelona es compromet a preservar, sempre que sigui possible, totes les 
obres dipositades d’acord amb la política de suport de formats adoptada pel Dipòsit digital.  
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---------- Forwarded message ---------
De: Lena De Botton Fernandez<lenadebotton@ub.edu>
Date: dv., 16 de jul. 2021 a les 13:33
Subject: Re: 2021TFDG_62: REPOSITORI TFG
To: Irene Rodríguez Domingo <irene.rd99@gmail.com>

bon dia Irene,
donat que tens excel·lent. Tens la meva autorització sense problemes per enviar-ho a diposit digital de
la UB. Has d'enviar aquest correu a diposit. Per altra banda verifica tots els passos a seguir: 

Entra al Dipòsit Digital de la Universitat i consulta l'apartat Treballs de l'alumnat.
 Comprova si existeix la col·lecció que correspongui al teu grau o màster.
 Si la col·lecció existeix | Si la col·lecció no existeix

 
 
 Si la col·lecció ja existeix:

 
 Contacta amb el tutor (professor/a). Ell/a mateix/a valorarà si el teu treball es pot publicar.

 Si la resposta és afirmativa, caldrà que el tutor enviï la seva autorització. És suficient un missatge, on
l'autorització  quedi explícita, al següent correu electrònic: dipositdigital(at)ub.edu
 

 Un cop tinguis l'autorització, descarrega el document Cessió de drets per a la publicació de treballs de
l’alumnat al dipòsit institucional de la Universitat de Barcelona (cessió TFM / cessió TFG) i signa'l.
 
 Envia a l’adreça de correu electrònic dipositdigital(at)ub.edu :

 el missatge de correu electrònic amb l’autorització del teu tutor (professor)
 el document de Cessió de drets per a la publicació de treballs de l’alumnat al dipòsit institucional de la

Universitat de Barcelona signat i en format PDF
 el teu treball en format PDF.

Felicitats! i molt bon es�u!

De: Irene Rodríguez Domingo <irene.rd99@gmail.com>
Enviat el: dijous, 15 de juliol de 2021 15:00
Per a: Lena De Bo�on Fernandez <lenadebo�on@ub.edu>
Tema: Re: 2021TFDG_62: REPOSITORI TFG
 
Hola Lena, 

jo sí que estic interessada en penjar el meu TFG en el dipòsit de la UB. Als passos posa que m'has de
signar una autorització, però no sé si disposes tu d'aquesta. Jo no l'he trobat! 

Gràcies!

Libre de virus. www.avast.com

Missatge de De Botton Fernandez Lena (via CVUB) <lenadebotton@ub.edu> del dia dj., 15 de jul.
2021 a les 10:58:

2021TFDG_62 » Fòrums » Avisos i notícies » REPOSITORI TFG
REPOSITORI TFG
per De Botton Fernandez Lena - dijous, 15 de juliol 2021, 10:50

   DES DE COORDINACIÓ DE TFG ENS DEMANEN QUE US FEM ARRIBAR EL SEGÜENT
MISSATGE PER SI VOLEU DIPOSITAR EL VOSTRE TFG AL REPOSITORI LES PERSONES QUE
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TINGUEU EXCEL·LENT. FELICITATS! NECESSITEU L'AUTORITZACIÓ DE LA TUTORA. PREPAREU
LA DOCUMENTACIÓ QUE SIGUI NECESSARIA I JO NO TINC PROBLEMA A SIGNAR-HO. 
MOLT BON ESTIU!!!!!

 
L'alumnat que hagi obtingut un excel·lent o una matrícula d'honor està
convidat, per aquesta Comissió, a dipositar el seu TFG
al Dipòsit Digital de la UB.  
D'aquesta manera quedaran com a fonts que poden ser citades com a
publicacions pròpies i enllaçar als seus currículums professionals. Com us vam
comentar a la reunió inicial,
el Dipòsit Digital (DD) de la Universitat de Barcelona conté en format digital les
publicacions en accés obert, inclosos els TFG. De fet el DD és l’eina a
partir de la qual es difon i preserva la producció de TFG, donant així visibilitat
a la producció acadèmica de qualitat dels nostres alumnes. Les autores i els
autors dels documents inclosos al dipòsit digital conserven els seus
drets de propietat intel·lectual i estan protegits d’acord amb la legislació
vigent. La Universitat facilita l’accés i la consulta als documents en
unes determinades condicions: qualsevol persona que accedeix al document
ha de respectar les condicions d’ús establertes, i els documents queden
protegits de plagi quan es fa servir, per exemple, l’eina d’URKUND. També
queden “atresorats” com a exemples per al futur alumnat de TFG i són obres
que es poden referenciar en altres treballs.   

Instruccions per publicar un treball de final de grau al Dipòsit Digital de la Universitat de
Barcelona: 
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/publicar-repositoris-ub/instruccions/treballs-
alumnat
 
Mostra aquest missatge en el seu context

Canvia les vostres preferències de resum per al fòrum
 
 
Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la
persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo,
modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge
com els fitxers adjunts que hi pugui haver.
 
Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente
dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a
leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del
sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.
 
This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or
organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you
are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the
sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la
persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo,
distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers
adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido
a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo,
retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto
el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or
organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are
not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of
this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.
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