1

TÍTOL

2

RESUM

●
●

Objectius i metodologia del projecte (aprox
1pàg)
Paraules clau (3-5)

3

TITLE i SUMMARY (en anglès)

4

ANTECEDENTS i ESTAT
ACTUAL DEL TEMA

●

amb referències màxim dels darrers 10 anys
(aprox 3-5 pàg)

5

JUSTIFICACIÓ

●
●

rellevància i pertinència
pot acabar amb la pregunta de cerca

6

REFERÈNCIES
BIBLIOGRÀFIQUES

●

dels apartats anteriors en format Vancouver
(aprox 2 pàg).
les que apareguin en els apartats posteriors
cal que siguin fetes a peu de pàgina.

7

HIPÒTESI / PREGUNTA DE
CERCA

●

si no s’ha indicat a l’acabament de la
justificació

8

OBJECTIUS

●
●

general
específics

9

METODOLOGIA

●

Els títols dels apartats cal adaptar-los al paradigma de
recerca pel qual s'opti justificadament. Els següents es
presenten de manera orientativa:
Metodologia quantitativa
1. Disseny
2. Subjectes/materials d’estudi; criteris de
selecció, reclutament
3. Intervenció (si s’escau)
4. Variables
5. Recollida de dades
6. Anàlisi de dades
Metodologia qualitativa
1. Mètode.
2. Disseny/Fases d’una investigació
3. Població/Objecte d’estudi/Àmbit d’estudi
4. Informants Clau/Selecció dels informants,
mostra/Criteris d’inclusió – exclusió
5. Tècniques/Instruments de cerca de la
informació
6. Recollida de dades
7. Anàlisi de dades
8. Criteris de rigor i qualitat

10

CONSIDERACIONS ÈTIQUES

●
●
●
●
●

11

PLA DE TREBALL

●

Contempla específicament aquells
requeriments ètics que no han estat explicitats
transversalment al llarg del protocol.
Dictamen favorable CER/CEI.
Consentiment Informat (CI) (annexos)
Intimitat: privacitat i confidencialitat de dades
(LOPD-GDD, 3/2018 de 5 de desembre)
Integritat

●

Etapes de desenvolupament i distribució de
tasques. Indicar també el lloc de realització del
projecte (aprox. 2 pàg.)
Cronograma mitjançant TAULA

12

RECURSOS NECESSARIS

●
●
●

Recursos disponibles
Altres recursos necessaris
Idoneïtat instal.lacions i permisos (annexos)

13

INVESTIGADORS

●
●
●

Composició de tot l’equip i indicar IP.
Breu CV d’experiència investigadora
Conflicte d’interessos

14

APLICABILITAT I
LIMITACIONS

●
●

Beneficis a aconseguir amb la seva realització
Limitacions no corregibles pel seu
desenvolupament

15

PLA DE DIFUSIÓ

●

Transparència

16

ANNEXOS

●
●
●

CI
Permisos instal.lacions
altres.

