
En aquesta tasca realitzaràs un estudi sobre diferents esdeveniments i autors 

matemàtics que han contribuït a desenvolupar el coneixement científic al llarg de la 

història. 

L’objecte d’aquest estudi és endinsar-se en fets rellevants, i a vegades desconeguts per 

gran part dels estudiants,  que van revolucionar la ciència i en conseqüència han sigut 

responsables directes  del progrés de la humanitat. 

 

Format 

 Editor de text: Microsoft office word o Open office writter 

 Format A4 vertical 

 Font de la lletra: Arial 12 

 Text justificat, alineat al marge esquerra i dret 

 Marges: els quatre marges a 2,5 cm 

 Les pàgines han d’anar numerades a peu de pàgina i a la dreta. 

 Interlineat: 1,5 

 Cal posar un encapçalament de pàgina amb el títol del treball 

 

 

Títol i subtítol 

 Ha de respondre al contingut del treball. No es tracta de posar un títol llampant 
amb què impressionar al lector, sinó d’informar-lo de la manera més precisa 
possible sobre el treball realitzat. Es pot optar per posar un títol, més agosarat, 
més suggestiu, i un subtítol, més precís, més informatiu. 

 

 La portada  

Ha d’incloure la informació que detallem a continuació: 

 Títol 

 Subtítol 

 Autors 

 
 
 



 

Introducció 

 En aquesta part del treball es poden incloure una explicació breu de l’estat de 
la qüestió tractada. 

 

Cos del treball 

 És la part fonamental del treball. En aquesta part desenvolupareu 
amb les la informació que haureu recopilat. S’han d’incloure dates, 
context social, localització i tota la informació que considereu rellevant.  

Es pot completar amb imatges i informacions relacionades d’interès. 

No es pot extreure la informació de wikipedia 

 

Bibliografia i fonts d’informació  

-Presentem ordenats alfabèticament pel cognom dels autors els llibres, 
estudis, articles, anuaris, manuals  i altres documents que hem utilitzat al llarg 
de la investigació. 

 

ANNEX 

En aquesta part del treball haureu de realitzar una tasca manual de caire lliure 
en el que haureu de simplificar amb una imatge, una fórmula matemàtica o un 
collage  el contingut de la vostra feina. Haurà d’incloure la data del 
descobriment. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


