REDACTAR UNA TESI EN CATALÀ
Un projecte de recerca de doctorat presenta dos tipus de desafiaments: el
primer fa referència al mateix projecte, al tipus de recerca que s'està duent a terme, al
seu contingut i metodologia. L'altre repte es refereix a la capacitat de produir un text
que faci justícia a la qualitat de la recerca, que permeti als lectors comprendre i
apreciar el desenvolupament del seu pensament. Aquest curs vol ajudar a fer front
sobretot al segon repte i oferirà consells de redacció de la tesi. Tot i que s’hi abordaran
temes bàsics com la identificació de la pregunta o hipòtesi de recerca i els mètodes de
recerca adequats, el curs se centra en la tot allò relacionat amb la redacció de la tesi en
sentit estricte. Per tant, es tracta d’un curs d’acompanyament a la redacció de la tesi
en català. S’hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica,
amb les característiques dels llenguatges d’especialitat i amb les convencions pròpies
dels textos formals universitaris.
En el curs treballarem amb exercicis pràctics de fonts diverses que caldrà aplicar al
treball individual. En la mesura del possible, treballarem també amb fragments i
producció pròpia dels participants. Igualment, el curs és una oportunitat per posar en
comú i compartir qüestions que preocupin els doctorands. Tenint en compte la
diversitat de plantejaments en les diverses disciplines, gran part del contingut del curs
vol ser rellevant per a tots els processos de recerca.
PROGRAMA

1. Com es fa una tesi? Què vol dir “redactar la tesi”?
Expectatives i configuració d’objectius. Escriure la tesi en català.
2. Els objectius, les hipòtesis
Les preguntes de recerca. Desenvolupament del tema d'investigació.
Objectius factibles.
3. El marc teòric
Revisió de la bibliografia. Plagi.
4. Metodologia, obtenció i anàlisi de dades
Elecció d'una metodologia d'investigació adequada: enfocaments quantitatius
i qualitatius. Ètica de la recerca.
5. Les conclusions
6. El resum

7. La introducció
El títol
8. Organització de les idees, la coherència
Ordenació i estructura dels capítols. Tipus de capítols. L’índex. Conceptes.
Definicions .
9. La defensa de la tesi

LA REDACCIÓ DE LA TESI
1) Adequació
a. Formalitat
b. Canal escrit
c. Gènere
2) Coherència
a. Ordenació de les idees
b. Claredat i llegibilitat
c. Estil sintètic i concís
3) La cohesió
a. Ordre de les frases, connectors, pronoms, coherència de temps verbals,
subjecte
b. La puntuació
c. Les referències, cites, bibliografia
d. Abreviatures, sigles, símbols i acrònims
e. Ortotipografia
4) La correcció. La normativa: morfosintaxi i ortografia
5) Llenguatge d’especialitat, el vocabulari
a. Definicions
b. Precisió lèxica
c. Neologismes, estrangerismes
d. Sinònims, hiperònims i hipònims
6) Gràfiques, imatges, suport visual

