
 

Normes de presentació d’un treball. 

1.Parts del treball 

.Portada: Ha d’incloure el títol del projecte, el nom dels membres que l’elaboren; el nom 

del professor tutor, l’escola: La Salle Manlleu el curs i l’any que es realitza aquell curs. 

.Dedicatòria (opcional): Ha de ser una frase concreta que expressi a qui es dedica aquest 

projecte. 

.Agraïments (opcional): s’acostuma a realitzar un agraïments a persones o entitats que han 

facilitat la realització del projecte. 

.Cita introductòria (opcional):Ha de ser una frase cèlebre d’algun personatge que faci 

referència a la temàtica del projecte. 

.Índex: Ha d’incloure la referència de les diferents parts del treball, i la pàgina on comença 

cada apartat. Comença amb la introducció. Les pàgines anteriors es comptabilitzen, però no 

van numerades. 

Introducció: Ha de ser una presentació del treball, en el qual s’ha de detallar: 

 Els motius pels quals s’ha escollit el treball i com hem arribat a escollir-lo 

 Els objectius que es pretenen assolir amb la realització de cada treball. 

 Síntesi de la metodologia emprada en la realització del treball. 

 

.Cost del treball: Desenvolupament del treball amb profunditat .Seguint els apartats que 

indiqui el professor. 

.Conclusions:Han de ser molt clares i redactades en funció dels objectius fixats a l’ inici, i 

en concordança amb les parts del treball desenvolupades anteriorment. Podeu valorar 

també en aquest apartat com heu de treballar cooperativament en l’equip i la vostra 

valoració. 

.Fonts i Bibliografia: 

.Bibliografia (inclou llibres o articles) El llistat bibliogràfic ha d’anar ordenat 

alfabèticament pel cognom de l’autor. La forma de citar és la següent: 

a) Llibres: MARTÍ, Joan. Els orígens de la llengua catalana. Barcelona, Editorial 

Pòrtic,2001. 

En l’any d’edició s’hi afegeix un exponent que indica el número de l’edició del 

llibre. Si és la 1a edició no cal escriure l’exponent 1. Ex. 2009⁷  (indica 7ª edició). 

Si s’escriu a mà el títol del llibre l’hem d’escriure sense cursiva però subratllat. 

b) Articles : BARTROLI, Jaume. “La Cort de 1701-1702: un camí  truncat “ 

.Recerques, Núm.9. Barcelona,1979, pàgines 57-75. 



 

.Webgrafia (s’hi relacionen les pàgines web consultades en les realitzacions del 

treball. Cal evitar incloure-hi buscadors, com ara Google o Yahoo). En el cas de l’ 

ús de documents d’Internet seria bo citar-ne l’organisme editor i el títol si es té, i 

després l’adreça, si no es té tota la informació només es cita la pàgina web. Vegeu 

l’exemple: 

DURSI: Estructura de l’exercici (Filosofia). 

http://www.gencat.es/dursi/paau/logse/crit_gen/filo.htm (consulta 12.12.2009) 

.Altres fonts (s’hi relacionen fonts documentals d’arxius, o bé fonts orals 

procedents d’entrevistes de testimonis...). 

2.Condicions formals 

Cal complir els següents condicionants: 

 Convé incloure encapçalament i peu de pàgina en totes les pàgines del treball 

que van numerades. 

 L’encapçalament ha d’indicar el títol del treball/projecte. 

 El peu de pàgina ha d’indicar el curs (1r d’ESO), en un extrem; i l’any del curs   

( Curs 2010-11), a l’altre. Centrada hi ha d’anar la numeració de la pàgina. 

 L’ interlineat ha de ser de 1’5 per al gruix del text, i senzill per textos especials 

com peus de foto o cites. 

 El text s’ha de justificar a dreta i esquerra. 

 Entre paràgrafs s’acostuma, actualment, a no fer cap sagnat i a deixar una línia 

en blanc. També s’aplica això després de cada títol. 

 El text del treball ha d’usar com a tipus de lletra  Arial , Times New Roman ( o 

tipus semblants). 

 La mida ha de ser 11 per al text general, per als subtítols 12 i negreta i els títols  

14 ;(en cas d’incloure més divisions dins dels subapartats, s’ha  de seguir la 

gradació proporcional que pertoqui per als títols de categoria superior). 

 El text de treball, malgrat que es basi en fonts o documents ja publicats, ha de 

ser original, i per tant  no es poden reproduir frases textualment. Si en algun 

moment es fa una cita textual s’ha de marcar amb la presència de cometes, però 

el text de la cita no ha d’anar en negreta. Si el fragment que es reprodueix és 

molt llarg pot constituir un paràgraf diferent i, aleshores, s’utilitzarà una 

grandària inferior de lletra i un interlineat senzill i s’ha d’indicar de qui és. 

 Els numerals que puguin aparèixer en el text normalment s’escriuen en lletres si 

van del zero al nou. Si són xifres mes grans s’escriuen en números, tot i que hi 

ha força particularitats. 

 No cal oblidar que els ordinals, en català, estan formats per la xifra i una sola 

lletra en singular i dues en plural. Ex: 4t / 4ts. 

http://www.gencat.es/dursi/paau/logse/crit_gen/filo.htm

