Instruccions per al lliurament de treballs acadèmics (PFC, PFG, PFM, Tesines, ...)
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
per al seu dipòsit a UPCommons

Format d’entrega
-

Cal lliurar una còpia del treball en format digital (CD/DVD) que contingui exactament la
mateixa informació que la versió original lliurada per a l’avaluació.
Cal incloure tots els documents que s’han lliurat per a l’avaluació (memòries, plànols,
etc.)
Els fitxers entregats no han de dur cap protecció tecnològica que pugui impedir la seva
manipulació per a la càrrega posterior als servidors de la Universitat.
El format ha de ser PDF.
En el cas de documents textuals, els fitxers és recomanable no superar els 10Mb. En
cas contrari, caldria fragmentar els fitxers per tal d’obtenir una mida inferior.

Quant als mapes i plànols, es recomanen les següents opcions
-

Arxivar 1 arxiu PDF per cada làmina del treball.
La mida de cada arxiu no ha de ser superior a 4 Mb aproximadament.
Cal arxivar les làmines en el sentit de lectura per tal que no calgui girar-les al obrir els
Arxius
A cada làmina ha de constar el nom de l’autor i títol del treball (per exemple, a
l’encapçalament o peu de pàgina).
Cada arxiu ha d’anar numerat indicant la seva ordenació dins el projecte i ha d’incloure
un títol breu de la làmina o document. Per exemple:
00 – Memòria
01 – Portada
02 – Emplaçament
03 – Planta baixa
04 – ...

Altra documentació necessària
-

Full de dades bàsiques del treball degudament omplert
Formulari d’autorització per a la difusió de treballs acadèmics a través del dipòsit
institucional UPCommons omplert i signat per l’autor del treball
La declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics omplert i signat pel tutor del
treball

La responsabilitat sobre els continguts dels arxius lliurats és única i exclusivament de l’autor
del projecte.
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Per acabar
-

Podeu veure els treballs acadèmics dipositats de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona a http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3981
Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a la biblioteca biblioteca.etsab@upc.edu
Així que el vostre treball estigui disponible a UPCommons us ho comunicarem per
correu electrònic.

Altres recomanacions
-

Logotips: en cas necessari, es recomana utilitzar els logotips oficials de la UPC
disponibles en diferents formats
a: https://www.upc.edu/comunicacio/ca/identitat/decarrega-arxius-grafics

-

Estructura i presentació: es recomana la consulta de la web Treballs acadèmics:
recomanacions d’elaboració.

-

Redacció: al Servei de Llengües i Terminologia trobareu el Manual d’estil i recursos
lingüístics de la UPC

-

Citacions i bibliografia: es recomana la consulta de la web “Redacció”

-

Convertidors de documents a PDF: Conversió a PDF per mitjà de DWG to PDF
Converter MX http://www.autodwg.com/ o
PDFCreator http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/

-

Guia per passar documents d’AutoCad a PDF elaborada per la Biblioteca de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
(ETSAV) http://www.slideshare.net/slideshow/view/3198661?login=bibliotecaetsav&ti
tle=guia-per-passar-documents-dautocad-a-pdf
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