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Concurs oposició per a l’accés de personal a l’escala facultativa d’arxius, 
biblioteques i museus (subgrup A1), RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-758/85 
publicada al DOGC núm. 8625, de 14/3/2022 

 
 

Normativa d’estil, guió i criteris  
Projecte sobre Biblioteques Universitàries (PBU) 

 
 
Aquestes pautes estableixen alguns elements a tenir en compte per a la realització i 
presentació del Projecte sobre Biblioteques Universitàries que figura en el primer 
exercici del procés selectiu del concurs oposició.    
 

Enfocament i estructura del treball 

A més d’incloure la introducció, el context, la justificació, etc. el PBU ha de recollir tots 
els elements necessaris d’un pla d’acció o planificació d’un projecte; per tant, ha de 
seguir la metodologia de la planificació, la gestió, l’execució, el seguiment i l’avaluació 
de projectes. 

 

A nivell formal, el document a lliurar ha de contemplar els apartats següents: 

 

— A la portada ha de constar la informació següent: títol del treball, identificació del 
tema triat, nom i cognoms de l’autor/a i data de lliurament. S’ha de fer menció també 
a “Projecte sobre Biblioteques Universitàries (PBU) 1er exercici convocatòria Resol. 
020_SDP-2022-758/85 accés a l’escala Facultativa d’arxius, biblioteques i museus 
de la UPC”. 

— Sumari on s’especifiquin els apartats i subapartats i la pàgina on s’inicien.  

— Introducció amb la temàtica, els objectius, la metodologia i l’estructura del 
projecte,... S’hi poden afegir altres elements considerats d’interès (com ara el 
comentari de les fonts d’informació emprades o bé els agraïments o el 
reconeixement a persones que han aportat opinions). 

— El cos central on es desenvolupi el contingut principal de desenvolupament del 
projecte.  

— És recomanable que el treball acabi amb un apartat de conclusions que reculli els 
comentaris o els aspectes més rellevants i que doni sentit i coherència al 
desenvolupament de tot el treball.  

— El darrer apartat és la bibliografia, que s’ha de citar, de forma normalitzada. A 
Bibliotècnica hi ha informació i materials amb directrius sobre aquest tema. 

— Si es considera necessari, el treball es pot completar amb un apartat d’annexes, on 
es poden incloure materials que complementen el text central (com ara gràfics, 
fotografies, etc.). Si hi ha més d’un annex, cal numerar-los. Els annexos han 
d’aparèixer en el sumari del treball. 
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— Les pàgines del treball han d’estar numerades per tal de facilitar la localització dels 
apartats i subapartats en el sumari. 

Redacció 

— L’extensió màxima de tot el projecte (comptant els possibles annexes) és de 60 
pàgines.  

— El treball s’ha de redactar i presentar d’acord amb  els criteris que guien el treball 
científic. Una estructura acurada, la redacció fluïda, clara i concisa, el rigor en els 
plantejaments, les citacions correctes, etc. són elements clau que milloren els 
resultats i la lectura. 

Presentació escrita 

— S’utilitzarà mida de fulls DIN A-4, impresos a una cara i a 1,3 espais i el tipus de 
lletra Arial 11. Els marges seran en format normal (2,5 cm superior i inferior i 3 cm 
esquerra i dreta).  

Lliurament del PBU al Tribunal 

S’ha de presentar 1 exemplar en suport electrònic (PDF) a través de la seu 
electrònica al formulari habilitat a tal efecte (entrega PBU 2022 A1 Facultatius) 

Presentació via seu electrònica UPC: 

Accessible a partir del dia 13 de setembre de 2022 i fins al dia 12 de desembre de 
2022 

Data límit :   12 de desembre de 2022 (inclòs) 

 
 
Barcelona, a 12 de setembre de 2022 

 

La presidenta       La secretària  

 
 
 
 
 
 

Maria Carmen Fenoll Clarabuch    Cristina Domínguez Muñoz 
      
  


