
PAUTES PER A FER UN ARTICLE 

Aquestes pautes són per fer un article exposant un tema, una 
idea,  a partir de la cerca d’informació. 

Apartats que ha de contenir: 

1- Títol 
2- Autors 
3- Subtítols 
4- Resum 
5- Paraules clau 
6- Referències bibliogràfiques 
7- Cos de l’article: introducció, diferents apartats, conclusions. 
8- Imatges representatives amb peu de foto. 

TÍTOL : 

- Ha d’atreure l’atenció del lector 
- Ha de ser informatiu, indicar al lector de manera clara de què va l’article 
- Anirà en negreta, sense punt i final i sense subratllat. 
- Pot tenir subtítol, seguit de dos punts 

SUBTÍTOLS: 

Cada apartat de l’article portarà un subtítol indicant de què va. 

AUTORS : 

Nom dels autors per ordre alfabètic dels cognoms i curs i col·legi al que pertanyeu. 

RESUM: 

- Ha d’anar abans del cos de l’article. 
- Molts lectors el llegeixen primer per saber si els serà interessant llegir l’article sencer. 
- Ha de tenir sentit per si sol... 
- Breument, ha d’orientar el lector sobre el tema que s’hi tracta sense vaguetats - 
- S’escriu en un sol paràgraf . 

PARAULES CLAU: 

-Són les etiquetes del manuscrit 
-S’escriuen directament després del resum 
-Serveixen per representar fàcilment el 
-Poden contenir paraules semànticament 
-S’escriuen separades per comes o punts i comes en una mateixa línea 



 

COS DE L’ARTICLE: 

Introducció: 

- Introdueix el lector al tema que s’exposarà al cos de l’article. 
- Situa el lector temporalment i explica, si cal, els concpetes dels què parlarà. 

Apartats: 

- Aniran precedits dels títols/subtítols dels què parlarà cada apartat. 
- S’hi desenvoluparan els temes dels quals s’ha fet la cerca. 

Conclusions : 

- Parla de la importànciai la trascendència de tot el què s’ha exposat 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES: 

- Donen credibilitat a la informació. 
- S’han de citar de manera adequada: 

http://www.xtec.cat/centres/a8042019/departs/experim/documents/com_r
eferenciar_les_fonts_d'informacio.pdf 
 

IMATGES 

- Les imatges han de servir per ajudar al lector a 
entendre la informació que s’exposa. 

- Ha de contenir un peu de foto què expliqui què 
és aquella imatge i la relacioni amb el text. 
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