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GUIA PER A LA REDACCIÓ I EXPOSICIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 21/22 

1.- Estructura del treball 

El Treball de Recerca s’ha d’estructurar en els apartats següents:  

1. Portada: El treball ha d'incloure una primera pàgina com a portada on hi figuri 
com a mínim el títol de treball, l'autor/a, nom del tutor/a  i la data de 
realització. 

2. Resum/Abstract (veure final de document) 

3. Índex: En l'índex o sumari s'indiquen els diferents apartats o capítols del 
treball i de les respectives pàgines on comencen. L'índex d'un treball  pot 
figurar o bé al començament, després de la portada, o bé al final.  En l’índex no 
cal posar la paraula <pàgina>. S’ha d’optar per la simplicitat i no carregar gaire. 

4. Agraïments: relatius a ajuts en la realització del treball: persones que han 
orientat la investigació, que han donat suport,...  

5. Introducció: exposar  el motiu de la realització del treball, l’objectiu/objectius 
que et proposes o bé hipòtesi que vols demostrar, la metodologia emprada i 
les parts en què has dividit el treball. 

6. Cos del treball: és la part principal del TdR. És el desenvolupament dels 
diferents capítols, apartats i subapartats; tots ells numerats tal com consta a 
l’índex.. 

7. Conclusions: les conclusions han de ser un reflex clar i ordenat de les 
deduccions fetes com a conseqüència del treball descrit al llarg del cos. Les 
conclusions han de donar resposta a l’objectiu /objectius plantejats o bé a la  
hipòtesi proposada. 
També pots deixar constància del què has après i quines sorpreses i dificultats 
has trobat. 

8. Bibliografia: Al final del treball, s’ha d’incloure un llistat de tots els llibres, 
articles o altres documents que s’hagin consultat per a la realització del treball. 
Cal indicar llibres i monografies, articles de publicacions periòdiques, articles 
de pàgines i llocs web.  

9. Bibliografia web. 
Els llibres i articles se citaran alfabèticament per autors de la següent forma: 

 Els llibres i monografies: 
 1. Cognom de l’autor/-a en lletra majúscula, seguit del nom en minúscula, 
separats ambdós d’una coma. Amb més de tres autors es posa el primer i 
després [et al.]. 
2. Títol del llibre, escrit en lletra cursiva, en minúscula i sense cometes. 
3. Nom de l’editorial. 
4. Lloc de l’edició.  
5. Any de l’edició.  
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Exemple:  
ABATES, Antonio [et al.]. Energia solar. Utilització i aprofitament. Paraninfo 
Madrid.1983  
FAST, Howard. Des del futur. Ed. Laia. Barcelona.  

 
 Els articles de publicacions periòdiques (revistes o diaris): 

 1. Cognom de l’autor/-a en lletra majúscula, seguit del nom en lletra 
minúscula. 
 2. Títol de l’article entre cometes i minúscules.  
3. Nom de la revista o diari en cursiva i en minúscules.   
4. Volum i número de la revista.  
5. Ciutat, mes i any de l’edició.  
6. Pàgina o pàgines on es troba l’article.  
  
Exemple:  
GOODALL, Jane: “Nest Building Behavior in the Free Ranging Chimpanzees”. 
Annuary of the New York Academy of Sciences. New York, 1962. Vol. 102: pp. 
455-467.  
  

 Els articles de pàgines i llocs web :   
1. Cognom de l’autor/-a en lletra majúscula, seguit del nom en lletra 
minúscula, separats per una coma.   
2. Títol de l’article en cursiva i en minúscula.  
3. Ciutat de l’edició, editorial i any de publicació.  
4. Darrera actualització.  
5. Adreça disponible en Internet. 
 6. Data de la consulta.  
  
Exemple: 
REIG, Oscar. L’energia solar [En línia]. Barcelona: L’editora virtual, 2007, actual. 
15-05-07. Disponible des d’Internet en  
http://www.eduverd.org/reigsol/energ.htm [consulta 22-05-07]  
  

 Els documents multimèdia (vídeos i pel·lícules):   
1. Nom del director/s o autor/s (cognoms en majúscula, seguit del nom en 
minúscula, separats per una coma).   
2. Títol en cursiva i en minúscula.  
3. Empresa productora.  
4. Any de la producció.  
  
 Exemple: 
 AVILDSEN, John G.: Rocky. Metro-Goldwyn-Mayer Studios. 1976 
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10. Annexos Els annexos reuneixen tots els documents o reproduccions que 
ampliïn, il·lustrin o complementin el treball.  

Si el treball té més d’un annex, aquests s’hauran de numerar i ordenar com 
convingui. És recomanable no abusar dels annexos al treball. 
Per exemple.  
Annexos:  
Annex 1: Selecció de textos   
Annex 2: Recull de fotografies  
Annex 3: Glossari terminològic   
Annex 4: Buidat de l’enquesta  
  

11. Coberta posterior Tots els treballs han de portar-la, simplement es tracta 
d’afegir un full en blanc darrere l’últim full del treball, per tal que la seva 
enquadernació doni més bona impressió.  

 

2.- Normes per a la de redacció del TdR 

• La redacció del treball ha de ser clara, concisa i entenedora. S’ha de fer servir el 
vocabulari adient al camp de la recerca. 
És recomanable: 

- Seguir l’ordre lògic de les frases: subjecte+verb+complements. 
- Redactar en impersonal o en plural, encara que en alguns moments (pocs i 

justificats) es pot utilitzar la primera persona. 
- Evitar paraules innecessàries i massa genèriques (això, cosa, fer,...) 
- No utilitzar expressions col·loquials ni vulgars. Eviteu la pobresa lèxica. 

• Aspectes ortogràfics. És essencial que al TdR no hi hagi faltes d’ortografia (utilitza el 
corrector de l’ordinador). També cal vigilar la sintaxi i el lèxic emprat. 

• La presentació del TdR: 
- Lletra: Arial o Times New Roman o similars, mida 11 o 12. 
- Interlineat: 1.5. 
- Text justificat. 
- Fulls: DIN A-4, escrits per una cara. 
- Numeració: totes les pàgines, excepte la portada van numerades. La 

numeració de l’índex ha de ser en números romans (I,II,III,..), la resta de 
pàgines amb numeració decimal (1,2,3,..) 

- Marges: esquerre: 3.5 cm, dret: 2 cm i dalt i baix: 2.5cm. 
- Enquadernat. 
- Peu de foto: Les imatges han de tenir un peu explicatiu. Han d’estar numerats 

i s’ha de citar l’autor i/o la font de les dades. La lletra ha de ser de mida més 
petita que la del text.    

 
 
 



 

4 
 

Exemple:  

  
Figura 1: limfòcis B i T. Font: http.//citologia0910.wikispaces.com/GianCarlo. 
 
- Crides i notes a peu de pàgina:  quan es reprodueixen les paraules o idees 

d’un altre autor cal citar-ne la font. Les citacions curtes de fins a quatre línies, 
s’incorporen dins el text entre cometes. Per exemple: Segons Marfany, “El 
Modernisme, doncs, tant per als mateixos modernistes com, en el fons, per als 
seus adversaris, no era un corrent artístic o literari, sinó un procés global de 
renovació d’una cultura”.1   
Les citacions més llargues s’escriuen en punt i a part, a un sol paràgraf i         
amb un cos de lletra més petit que el del treball. Cal sagnar-les i posar-les a un 
espai. Per exemple: Així valora Joan Lluís Marfany el llibre Literatura catalana 
contemporània de Joan Fuster:  
Les seves pàgines contenen algunes de les idees més lúcides, estimulants i 
innovadores que han estat mai formulades sobre la història de la literatura 
catalana en el segle XX. Al mateix temps, però, i en contradicció amb aquest 
aspecte positiu [...] el llibre perpetua una visió tradicional de la nostra història 
literària recent que és bàsicament deformadora i insatisfactòria. La cosa té una 
explicació bastant senzilla. El costat positiu ha de ser atribuït als moments en 
què, lliure dels prejudicis que li oferia una bibliografia tronada, indocumentada 
i de vol gal·linaci –que diria Josep Pla– i de la cotilla estructural que li imposa la 
forma de manual, Fuster [...] s’aproxima al tema com a assagista, com a 
l’indagador lúcid, informal i insolent que tots coneixem.2 
Ambdues han d’anar seguides d’una crida a nota de peu de pàgina on 
s’escriurà la nota bibliogràfica fent consta la pàgina. 
Citació el mateix text de treball. Vol dir que al peu de pàgina no ha de  figurar 
l’obra consultada, sinó que tot queda integrat en la mateixa redacció.  
Exemple: Com diu Mercè Rodoreda en l’obra Mirall trencat Ed. Club editor 
Jove. Barcelona 2010 quan ens parla d’Eladi Farriols “El seu mal era que 
s’avorria. Provà dues o tres vegades de posar una cama damunt de l’altra”  

- Es presentarà una còpia impresa i una altra en format digital. 
- Juntament amb el TdR es presentarà una fitxa del TdR (Abstract). 
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3.- Exposició Oral del TdR. 

       a.  Per fer l’exposició disposareu de 20 minuts.  

b. L’exposició consta de tres parts: 
- Introducció: tema, objectiu i/o hipòtesi plantejada, metodologia i els 

imprevistos que t’han anat sorgint. 
- Desenvolupament: explicar els punts bàsics del TdR. 
- Conclusions: exposar els resultats. 

c. Recomanacions: 
- Prepara un guió. 
- Prepara un suport visual. 
- El suport visual ha de ser simple: poques diapositives, compte amb usar massa 

text, mida de la lletra, transicions senzilles,.. 
- Assaja i practica. 
- Prepara respostes a possibles preguntes 
- Durant la presentació: no llegeixis, mantenir el contacte visual amb el tribunal, 

utilitza vocabulari adequat i frases curtes. 
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RESUM/ABSTRACT 

Des del curs 2019-2020 els treballs de recerca han d’incloure un resum o abstract. 
Concretament, ha de ser un text breu (d'unes 250 paraules) que ha de sintetitzar el contingut 
del treball i fer-ne ressaltar especialment els resultats o les conclusions més importants. 
L'objectiu principal del resum o abstract és que el lector del text es faci càrrec ràpidament de 
què hi trobarà. S'ha de redactar en una llengua estrangera i en la llengua en què no estigui 
redactat el Treball de Recerca (català o castellà).  

Anirà darrera la portada i correspondrà a la pàg. 1 del treball 

REQUISITS QUE HA DE COMPLIR 
Ha de redactar-se en tercera persona. Es pot redactar en present d'indicatiu, encara que 
algunes vegades també es pot fer en passat fent referència a la investigació realitzada. 
Ha de contenir de forma molt resumida: 

- Motivació. 
- Objectiu/hipòtesi 
- Breu resum del treball (metodologia). 
- Introducció. 
- Breu resum de les conclusions. 

QUALIFICACIÓ: 
L’ abstract/resum es valorarà en l’àmbit de llengües. 
 
HA DE CONSTAR DE LES SEGÜENTS PARTS: 
 
Títol:  
 
Autor/a: 
 
Abstract 
 
 
 
 
 
Resum/resumen 
 
 
 
 
 
 
 


