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La biblioteca integrada. Millora en la publicació del Treball de Final de Grau 

(TFG)  i del Treball de Final de Màster (TFM) 

 

El CRAI-Biblioteca de Matemàtiques publica els TFG i TFM des del curs 2012-2013, 

tasca iniciada com a prova pilot abans d’aplicar-se a totes les biblioteques. 

El CRAI-Biblioteca de Matemàtiques ha realitzat una intervenció per millorar la 

publicació dels Treball de Final de Grau (TFG) i els Treball de Final de Màster (TFM) 

que ha estat impulsada, ideada i duta a terme per personal d’aquesta biblioteca 

 

En col·laboració amb els agents implicats: 

 Professors coordinadors de TFG o TFM  

 Secretaria d’Estudiants i Docència 

i amb el coneixement del Deganat i de la Direcció del CRAI. 

  

Objecte i situació de la intervenció 

 

Amb la decisió de la UB de publicar dels TFG i TFM, el procediment d’entrega del 

Treball i cessió de drets és el següent: 

 

1. Els alumnes entreguen  el Treball als professors coordinadors de TFG o TFM, 

via Campus digital 

2. Els alumnes entreguen a la Secretaria d’Estudiants i Docència que correspon al 

seu grau el document de Cessió de drets per a la publicació 

3. La SED envia els documents de Cessió de drets per a la publicació al CRAI-

Biblioteca corresponent 

4. Al CRAI-Biblioteca es casa el TFG o TFM amb el document de Cessió de drets 

per a la publicació 

5. Al CRAI-Biblioteca, si totes les dades són correctes, es digitalitza el document, 

s’adjunta al Treball i es publica el TFG o TFM. 

 

Informació als alumnes: 

 

Els alumnes reben informació sobre com han de presentar un Treball: des de la portada 

fins a la bibliografia. 

 

. Per part dels professors coordinadors 

. Per part del personal del CRAI-Biblioteca a les sessions d’informació organitzades 

semestralment. 

. Al mateix Campus virtual on tenen un model de Treball (a la Facultat de 

Matemàtiques també en versió Latex) 

 

Situació detectada fins el juny de 2015 

 

Es detecta: 

 

. documents de Cessió de drets per a la publicació sense signar, 

. incongruència d’informació entre la continguda al TFG o TFM i el document de 

Cessió de drets per a la publicació 

Aquesta incongruència afecta principalment al títol i a la llengua, però també pot afectar 

altres dades  
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Exemples: 

 

Al TFG o TFM, el títol:   Aplicació per denvolupar ... 

Al document de Cessió de drets: Aplicatiu que desenvolupa ... 

 

Al TFG o TFM, el títol:   en anglès 

Al document de Cessió de drets: en castellà 

 

 

Conseqüència 

 

La conseqüència de la incongruència de dades és: 

 

Impossibilitat de publicar el TFG/TFM fins que les dades s’esmenin i siguin coincidents 

 

i per tant: 

 

Retenció de documents de Cessió de drets per a la publicació fins a la seva esmena 

 

 

Solució fins el mes de juny de 2015 

 

La solució a aquest problema només només pot ser la localització de l’autor del TFG o 

TFM perquè esmeni les dades del document de Cessió de drets per a la publicació 

 

 

Objectius de la intervenció 

 

Els objectius de la intervenció del CRAI-Biblioteca de Matemàtiques han estat: 

 

. Assegurar la publicació dels TFG i els TFM al Dipòsit digital de la UB 

. Millorar la qualitat del TFG i TFM 

. Augmentar la visibilitat de la UB 

 

 

Calendari 

 

La intervenció es fa efectiva els mesos de maig i juny de 2015 

 

 

Anàlisi 

 

Estudi de la situació 

Disseny de la solució 
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Procediment   
 

Presa de consciència de la situació als agents implicats 

 

1. SED.  Entrevista amb la Cap de la SED per explicar-li la situació i demanar-li la 

seva intervenció en la resolució de la situació     vist i plau 

2. Reunió amb els professors coordinadors de TFG i TFM per explicar-los la 

situació i demanar-los la seva col·laboració     

 vist i plau 

3. Entrevista amb les persones que treballen a la SED per explicar-los la situació i 

demanar-los la seva col·laboració 

 

Solució 

 

4. Alta de dues persones que treballen a la SED a l’assignatura TFG o TFM del 

Campus virtual perquè quan l’alumnat entregui el document de Cessió de drets 

per a la publicació puguin comprovar que les dades són coincidents amb les del 

TFG o TFM 

 

També s’ha revisat el document marc per a l’elaboració dels TFG i TFM de la Facultat 

de Matemàtiques per si era possible proposar una modificació 

 

5. Revisió del document marc sobre els TFG i TFM per si era possible proposar 

afegir algun paràgraf . 

 

Informació 

 

6. Informació a la Directora del CRAI 

7. Informació a la Degana de la Facultat de Matemàtiques 

 

 

Resultat i conclusió 

 

El resultat ha estat del tot satisfactori per tots els agents implicats 

 

Amb aquesta intervenció s’ha aconseguit: 

 

. Eliminar la incongruència de dades contingudes als TFG i TFM i als documents de 

Cessió de drets per a la publicació. 

. Publicar els TFG o TFM  

. Tenir tots els TFG i TFM publicats amb menys temps 

. No augmentat el nombre de TFG i TFM que no es poden publicar per incongruència 

de dades. 

 

i en definitiva: 

 

Millorat la qualitat i consistència de dades 

Assegurar la publicació al repositori dels TFG i els TFM 

Augmentar la visibilitat de la UB  

Estalviar la mateixa situació a altres CRAI-Biblioteca 


