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Curs: Com realitzar treballs acadèmics 
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Rubén Comas rubencomas@uib.es 
 Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació UIB 
 

Contextualització 
 

Per cercar la documentació científica necessària per a l’elaboració de qualsevol treball 
acadèmic cal desenvolupar les competències i habilitats que ajudin a utilitzar 
adequadament tant recursos d’informació genèrics com específics en economia i empresa. 
Així mateix, cal conèixer les diferents etapes i la metodologia a seguir per a la redacció de 
treballs acadèmics i per a la seva presentació formal. 
 

Requisits 
 
No són necessaris coneixements previs. 
 

Competències 
 

Es preveu que l’alumnat assoleixi una sèrie de competències transversals relacionades amb 
la cerca d’informació científica i acadèmica i l’elaboració d’un treball acadèmic. 
 

 Adquisició d’habilitats per a l’elaboració d’un treball acadèmic. 
 Conèixer les tècniques i estratègies bàsiques per trobar i avaluar informació científica i 

acadèmica. 
 Capacitat per identificar les fonts d’informació més rellevants i apropiades. 
 Ser capaços de reflexionar críticament sobre el significat i la importància de la integritat 

acadèmica, així com els valors associats a aquesta. 
 Reconèixer les causes i conseqüències de la deshonestat acadèmica. 
 Identificar les accions que constitueixen la manca d'honradesa acadèmica i com evitar-

les. 
 Desenvolupar habilitats i estratègies que fomentin la integritat acadèmica i professional. 
 Reconèixer els principis bàsics de l’ètica i integritat en la recerca. 
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Continguts i temporalització 
 

- 1a sessió - 16/10. Com elaborar un treball acadèmic (Ángeles Longás) 
- 2a sessió - 23/10. Com cercar informació acadèmica. Eines i estratègies. La cerca al 

catàleg de la UIB (Eva Martínez) 
- 3a sessió - 30/10. La cerca a recursos d'informació acadèmics multidisciplinaris (Dialnet 

i Google Acadèmic) i especialitzats (Econlit). (Catalina Escarrer) 
- 4a sessió - 6/11 . La integritat acadèmica i el plagi i com no caure en ell. (Rubén Comas) 
- 5a sessió - 13/11. Recomanacions per fer bones presentacions orals i defenses de 

treballs acadèmics. (Rubén Comas) 
 

Metodologia docent 
 
El model d'ensenyament-aprenentatge d'aquest curs està basat en la formació en línia. El 
professorat exposarà, a distància de manera síncrona mitjançant BBCollaborate a l'Aula Digital i 
en l'horari establert, el contingut dels diferents temes que integren el curs.  
 
L'alumnat seguirà les sessions programades setmanalment per mitjà de videoconferència i haurà 
de dur a terme diverses activitats que es descriuran durant les presentacions de cada sessió.  
 
 

Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants  
 
L'alumat haurà de lliurar a través de la plataforma Aula Digital els diferents exercicis que es 
proposaran a cada sessió i superar com a mínim, 4 de les 5 activitats plantejades (una activitat 
per sessió). 
 
S’obtindrà la qualificació d’APTE o NO APTE, fruit de l’assoliment dels objectius de cada activitat 
avaluadora setmanal i del seguiment de les sessions per videoconferència, al menys, en un 80% 
.  
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