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NORMES FORMALS PER A LES TESIS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN 

CIÈNCIES SOCIALS 

Segons el reglament que adopta l’Escola de Doctorat, la tesi doctoral ha d’incloure (Article 

1.4 del Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral de la Universitat de 

València): Introducció, Metodologia, Resultats, Conclusions finals, Referències 

bibliogràfiques. En l’àrea de Ciències Socials, les tesis han de dur també un apartat de marc 

teòric o debat teòric on se situa l’objecte d’estudi de la tesi. A més, cal que hi haja una secció 

amb l’objectiu principal i objectius específics, preguntes d’investigació i/o hipòtesis. 

Necessàriament també s’ha d’incloure un apartat on s’expliquen les fonts emprades i la 

manera com s’han obtingut. Aquests continguts poden fusionar-se en un sol capítol juntament 

amb la metodologia o poden anar separats.  

ORGANITZACIÓ DEL TEXT 

1. PORTADA AMB IMATGE i els elements necessaris (Article 1.5): (annex1)

a. Escut de la Universitat de València.

b. Programa de Doctorat en Ciències Socials (amb el logotip)

c. Títol de la tesi.

d. Nom i cognoms del doctorand o doctoranda.

e. Nom i cognoms dels directors o les directores de tesi.

f. Mes i  any de la sol·licitud del depòsit.

2. PRIMER FULL

a. Autorització del(s) director(s) o directora(es) (annex 2)

3. SEGON FULL: PÀGINA DESPRÉS PORTADA (LA PRIMERA EN

ENUMERAR AMB LLETRA: I), vegeu l’annex 3.
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a. Figuraran els mateixos conceptes que s'indiquen en la portada.

b. Tesi Doctoral.

c. Centre on es defensa la tesi: Facultat Ciències Socials de la Universitat de

València.

d. El logotip del programa

4. TERCER FULL (RESUM VERSIÓ CATALÀ)

a. Títol, resum de 300 paraules, i fins a 10 paraules clau en: Català, Castellà

i Anglès. El títol ha de ser concís i  com a màxim de 25 paraules. El resum ha

de deixar clar quin és l’objecte d’estudi, els objectius, metodologia, principals

resultats i conclusions. Les paraules clau no han d’estar incloses en el títol I

han de ser termes internacionalment acceptats en les diferents disciplines de

les ciències socials.

5. QUART FULL (RESUM VERSIÓ CASTELLÀ)

6. CINQUÈ FULL (RESUM VERSIÓ ANGLÈS)

7. SISÈ FULL: PÀGINA AMB CITA O CITES (SI ES VOL)

8. SETÉ FULL: Escrit on el doctorand o la doctoranda justifique la necessitat de la

realització de la investigació i el buit de coneixement que la recerca ha omplert,

juntament amb l’interès del doctorand o la doctoranda en omplir aquest buit en el

coneixement

9. VUITÉ FULL: Aspectes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) als

quals el doctorand fa referència o que amb els resultats de la tesi doctoral contribueix

a visibilitzar.

10. NOVÉ FULL: Pàgines d’Agraïments

11. ÍNDEX TEMÀTIC (AMB LA DARRERA PÀGINA DE L’INDEX

12. ÍNDEX DE TAULES / QUADRES DE TEXT

13. ÍNDEX DE GRÀFICS
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15. ÍNDEX DE FIGURES/IMATGES

16. ABREVIACIONS/ACRÒNIMS (SI CALEN) (ACABA LA NUMERACIÓ EN

LLETRES: XXII)

17. INTRODUCCIÓ (COMENÇA LA NUMERACIÓ EN NÚMEROS):

18. CAPÍTOLS

19. CONCLUSIONS

20. REFERÈNCIES

21. ANNEXOS

GRANDÀRIA I FORMAT 

GRANDÀRIA. 

Es recomana que la tesis tinga una llargària d’entre 250-350 pàgines  (entre 125.000 y 

175.000 paraules 

El format del text ha de respectar les següents normes: 

• Tipus i mida de lletra: Es recomana utilitzar qualsevol tipografia accessible, Font
“Sans Serif”, com per exemple Arial o Verdana (11 pts.), Tahoma o Calibrí (12
pts.)

• Interlineat a 1,5 espais, excepte les notes al peu (1 espai), i justificat.

• Marges de 3 cm a cada costat

• Grandària DIN A4, (110 cm x 77 cm)

• Les notes al peu numerades consecutivament a peu de la pàgina corresponent i no

al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest ús siga

explicatiu i mai de citació bibliogràfica.

• Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la primera pàgina del resum i es

recullen amb lletres romanes (i-xxx) fins a la darrera pàgina dels

acrònims/abreviacions si s’escau. A partir de la primera pàgina de la introducció i

fins a la darrera pàgina del darrer annex les pàgines aniran numerades amb

números. P  á g i n  a  3 | 13
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• Les seccions o apartats del text s’enumeraran i es titularan en minúscules i

negreta.

• Cites al text: sempre s’identificarà l’autor o autors amb cognom, i recomanem

també l`ús del nom a fi de visualitzar el gènere, seguit d’una coma y l’any

(Salvador Giner, 2000). Cas que hi haja  més d’una cita se separaran per punt i

coma (Salvador Giner, 2000; Inés Alberdi, 2002). Quan una cita té una autoria

col·lectiva es posarà sempre la relació de tots els autors i autores amb els seus

noms i cognoms.

• Per espaiar els paràgrafs es posaran 10 punts posteriors.

FORMAT DE LES REFERÈNCIES. 

Se seguirà per defecte el format APA, amb les precisions que mostren els models (s’hi 

inscriurà el nom a més del cognom o cognoms) : 

• LLIBRES:

Ayuso Sánchez, Luis i Lidia García Faroldi (2014). Los españoles y la sexualidad en

el siglo XXI. Madrid: CIS

• CAPÍTOLS DE LLIBRES:

Boekaerts, Monique (2009). La evaluación de las competencias de autorregulación

del estudiante. Carles Monereo i Font (coord.), PISA como excusa: repensar la

evaluación para cambiar la enseñanza (pp. 55-69). Barcelona: Graó.

• PARTICIPACIONS A CONGRESSOS:

Si hi ha llibre d’actes:
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Reina Giménez, Amalia; Bárbara Luque Salas i Anna Freixas Farré (2011).  La 

sexualidad de las mujeres en la edad mayor: satisfacción percibida y cambios 

deseados. Isabel Vázquez Bermúdez (coord.) Logros y retos: Actas de III congreso 

universitario nacional Investigación y Género, p. 1134-1141. 

Si el congrés no va donar lloc a publicació: 

Reina Giménez, Amalia; Bárbara Luque Salas i Anna Freixas Farré (Junio 2011). La 

sexualidad de las mujeres en la edad mayor: satisfacción percibida y cambios 

deseados. Ponencia presentada en el III congreso universitario nacional 

Investigación y Género, Sevilla, 16 y 17 de junio de 2011. 

• ARTICLES EN REVISTES: cal emprar el DOI sempre que l’article el tinga.

Carrasquer, Pilar i Teresa Torns (1998). El trabajo reproductivo. Papers: Revista de

sociología, (55), 95-114.

Un altre exemple amb doi: recomanar doi:

Alaminos Aguilera, Estefania I Mercedes Ayuso Gutiérrez (2019). Estado civil,

género, mortalidad y pensiones: las desventajas de la soltería en la vejez. Reis: Revista

española de investigaciones sociológicas, (165), 3-24.

https://doi.org/10.5477/cis/reis.165.3

• WEBGRAFIA

Aso Poza, Unai (2017).Epilepsia gelástica: síntomas, causas y tratamiento. Consulta

realitzada el 15 d’octubre de 2019, de Psicología y Mente website:

https://psicologiaymente.com/clinica/epilepsia-gelastica

https://doi.org/10.5477/cis/reis.165.3
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NORMES LINGÜÍSTIQUES: 

En català/valencià s’han de seguir els Criteris Lingüístics per als Usos Institucionals de les 

Universitats Valencianes ( https://www.uv.es/splweb/Documentos/criteris_linguistics.pdf ) i 

la Gramàtica 0 ( https://www.uv.es/splweb/documents/Gramatica_zero.pdf ) 

En castellà o espanyol s’empraran les normes de la Real Acadèmia Española (RAE) i/o de 

l’Associació d’Acadèmies de la Llengua Española (ASALE)  

En cas de redactor la tesi en Anglès s’empraran les normes de l’Anglès Britànic o de l’Anglès 

Americà. 

Siga quina siga la llengua emprada caldrà sempre mostrar una rigorosa coherència en els 

criteris emprats (p. ex. si s’utilitza l’anglès britànic no es barrejaran en cap moment elements 

de l’anglès americà). 

MENCIÓ INTERNACIONAL 

Segons la normativa de les tesis en menció internacional del Reial Decret de 28 de gener, pel 

qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. (RD 99/2011: Article 15), cal que 

almenys el resum estès d’entre 6000 i 8000 paraules (vegeu següent apartat) i que les 

conclusions s'hagen redactat i siguen presentades en una de les llengües habituals per a la 

comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües 

oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, informes i experts 

procedisquen d'un país de parla hispana. 

https://www.uv.es/splweb/Documentos/criteris_linguistics.pdf
https://www.uv.es/splweb/documents/Gramatica_zero.pdf
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En qualsevol cas, l’estada internacional que s’acredite haurà de ser posterior a la primera 

matrícula al Programa de Doctorat en Ciències Socials del doctorand/a  i amb la  preceptiva 

autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències Socials. 

TESIS ESCRITES EN UNA LLENGUA DIFERENT DE LES OFICIALS DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Normativa UV del Reglament sobre Dipòsit, Avaluació i Defensa de la Tesi Doctoral (ACGV 

26.672.011), la Comissió Acadèmica de el Programa de Doctorat en Ciències Socials 

acceptarà la redacció de tesis doctorals en qualsevol llengua d'ús científic, tècnic o artístic 

diferent de les oficials a la Universitat de València. 

En aquests casos la tesi doctoral ha d'incloure un resum ampli d’entre 6000 i 8000 paraules, 

redactat en una de les llengües que són oficials a la Universitat de València, en el qual en tot 

cas ha de constar els objectius, la metodologia i les conclusions de la tesi. Aquest resum es 

farà a banda del resum breu de 300 paraules redactat en català, castellà i anglès amb què 

s’inicia la tesi. 

TESIS PER COMPENDI DE PUBLICACIONS 

1. Les Tesis presentades com a compendi de publicacions es presentaran d’acord al reglament

del programa de doctorat en Ciències Socials (https://www.uv.es/uvweb/doctorado-ciencias-

sociales/es/programa-doctorado/tesis-compendio-1286064837675.html ) i hauran d'incloure,

en tot cas, els següents continguts: 

a) Una pàgina inicial en la qual s'especifique que la Tesi és un compendi de treballs

prèviament publicats o acceptats per a la seua publicació. En ella es faran constar les

referències completes dels articles que constitueixen el cos de la Tesi. El doctorand haurà de

https://www.uv.es/uvweb/doctorado-ciencias-sociales/es/programa-doctorado/tesis-compendio-1286064837675.html
https://www.uv.es/uvweb/doctorado-ciencias-sociales/es/programa-doctorado/tesis-compendio-1286064837675.html
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figurar com primer autor; en cas que això no siga així, s’haurà de presentar un informe del/s 

director/s de Tesi que justifique aquesta qüestió. 

b) La data de les publicacions que figuren com a compendi haurà de ser  igual o posterior a

la primera matricula del doctorand al Programa de Doctorat en Ciències Socials.

c) Informe amb el factor d'impacte i quartil del Journal Citation Reports (SCI i/o SSCI),

SCOPUS (Scimago Journal Rank), Segell de Qualitat FECYT; en el cas dels Capítols de

Llibre en Editorial d’Excel·lència, la posició i àrea al Scholar Publisher Index.

d) L'autorització del director o directors per a la presentació de la tesi en aquesta modalitat i

l'informe motivat de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Ciències Socials.

e) Una presentació del doctorand on s’evidencie la bretxa o buit que la investigació

contribueix a omplir, on es presente l’objecte d’estudi i s’especifique la motivació per

investigar del doctorand.

f) Una memòria d’extensió no inferior a 4000 paraules amb aquests apartats:

I. Introducció

II. Justificació de l’estudi

- I.a Justificació de la contribució del doctorand en cadascuna de les

aportacions.

III. Marc Teòric

IV. Objectius / Hipòtesi

V. Material i mètodes: a més, ací s’haurà d’incloure una justificació de les revistes

triades per a la publicació dels resultats 
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VI. Resultats: ací es presentarà una còpia dels treballs publicats o acceptats per a la

seua publicació, i en el cas de capítols de llibre d’excel·lència serà necessari incloure la 

referència de publicació sota els supòsit de “peer review”. 

VI.a  Article 1

VI.b  Article 2

VI.c  Article 3

… 

VII. Discusió

VIII. Conclusions

VIII.a  Limitacions de l’estudi,

VIII.b  Futures línies d’investigació

VIII.c  Aplicacions per a la pràctica i/o transferència de coneixement

IX. Referències

g) Un apèndix en el qual s'inclouran les còpies de les cartes d'acceptació dels treballs

pendents de publicació o les publicació “in press, ahead of primt o pre-print”

(necessàriament amb DOI), amb el factor d'impacte de les revistes i àrees temàtiques

corresponents i la justificació de la contribució del doctorand si es tracta d'un treball realitzat

en coautoria.

2. Els treballs realitzats en coautoria no podran integrar més d'una Tesi en la modalitat de

compendi de publicacions.

Els coautors no doctors hauran de renunciar expressament a presentar aquests treballs com a 

part d'una altra tesi doctoral en aquesta modalitat, amb un document signat per estos que 

formarà part dels annexos de la Tesi. 
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3. A més, en el CD/DVD/Memòria UVEG, ha d'incloure un altre pdf de l'exemplar de la tesi

(desprotegit) on s'eliminen els articles publicats i s'indiquen els enllaços on consultar-los

(aquest pdf és el que es es publicarà en el repositori institucional de la UVEG).



Normes tesi PD en Ciències Socials 

P  á g i n  a  11 | 13 

ANNEX 1 

TÍTOL DE LA TESI 

Autor. 

Directora/as o Director/res 

-ABRIL, 2020
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ANNEX 2 

D/Dña XXXXXXXXXxxxxxxx, Catedrático/Titular/… del Dpto. de XXXXXXXXXXXXX 

de la Universitat de València  

(Si hay más de un director/a, duplique este párrafo) 

CERTIFICA/N: 

Que la presente memoria, titulada “XXXXXXXX”, corresponde al trabajo realizado bajo su 

dirección por D/Dña. XXXXXXXXXXXXXX, para su presentación como Tesis Doctoral 

en el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universitat de València. 

Y para que conste firma/n el presente certificado en Valencia, a XX de XXXXXX de 

XXXXX. 

Fdo. XXXXXX 
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ANNEXE 3 

Programa de Doctorat en Ciències Socials 

TESI DOCTORAL 

TÍTOL DE LA TESI 

Autor. 

Directora/as o Director/res 

Defensada en FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS. 

-ABRIL, 2020




