
DOCTORAT EN DEMOGRAFIA  
Comissió de Seguiment curs 2021-2022 

Document d’activitats realitzades 

 
1. INFORMACIÓ DE LA TESI 
(només per als doctorands/es que realitzen el seu primer seguiment) 
 
OBJECTIUS, HIPÒTESIS I METODOLOGIA: [Explicar l’objectiu/s de la tesi, les principals preguntes 
de recerca que es formula l’autor/a i la metodologia de treball. Els anys següents a la primera 
comissió de seguiment es tornarà a explicar tot, a tall de recordatori, si no ha canviat res; i amb 
detall, si hi ha canvis substancials.] 

 
2. AVENÇOS EN LA RECERCA DURANT EL CURS PASSAT 
- ESTAT ACTUAL de la TESI: Mostrar l’índex amb l’estat de realització de cada un dels 
apartats.  
- Explicar quins aspectes/apartats s’han treballat en el darrer any. Principals resultats.  
- Cal incloure, si escau, els problemes sorgits i canvis en el pla de treball inicial. 
 

3. PLA DE TREBALL PER AL PROPER CURS 
-Explicar en quins aspectes es treballarà el curs vinent 
- Informar en quins apartats de l’índex es treballarà el proper curs  
 

4. ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIFUSIÓ DE LA RECERCA REALITZADES EL DARRER 

ANY, VINCULADES DIRECTAMENT AMB LA TESI DOCTORAL 
 

4.1 Activitats de formació: 
4.1.1. Assistència a seminaris i congressos sobre el tema específic de la tesi. 
4.1.2 Presentació de pòsters, comunicacions, ponències... en congressos. 

4.2 Mobilitat (estades de recerca). Indicar centre, durada i si s’ha comptat amb algun tipus de 
beca. 
4.3 Publicacions (referenciar correctament, indicant clarament l’autoria). 
4.4 Altres activitats (EDSD, cursos, ...a especificar). 
 

5. INFORME DEL DIRECTOR/A I TUTOR/A SOBRE EL SEGUIMENT DEL TREBALL DEL 
DOCTORAND/A  [Poden ser dos informes o el mateix amb les dues signatures] 

 

6. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL A LLIURAR ALS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT 

 
6.1.- Fitxa de seguiment 
6.2.- Document d’activitats realitzades 2021-2022 
6.3.- Curriculum vitae actualitzat 
6.4.- Presentació (el contingut de la presentació en .ppt ha de fer referència principalment als 
apartats 2 i 3 del Document d’activitats realitzades). 
6.5.- Els doctorands/es de 1er seguiment hauran d’adjuntar a més, el pla de recerca lliurat en 
el moment de la matrícula al Doctorat. 


