
          

LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS I DOSSIERS
Els treballs i dossiers que cal presentar a l’INS LLANÇÀ haurien de seguir les següents pautes consensuades
per tots els professors del centre. Aquests han de tenir els següents apartats amb els seus continguts:

La lletra que es pot utilitzar és: ARIAL – CALIBRI – TAHOMA – VERDANA – TIMES NEW ROMAN. 
La mida de la lletra ha de ser: textos 12, títols 14 i títol de portada 20 -30. 
Un foli en blanc tancarà el dossier. El dossier ha d’estar presentat en una carpeta de clip si el dossier no es
desfà, o bé, enquadernat amb espiral de plàstic/metàl·lic, o bé clips enquadernadors.
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1. PORTADA 
La portada ha de tenir l’estructura de tres blocs d’informació:
- Encapçalament: La grandària de la lletra ha de ser de 10 punts i
majúscula.
- Títol: La grandària de la lletra ha de destacar respecte la resta
d’informació.
- Dades personals: Nom alumne/a, nom professor/a, curs i data
de presentació.
S’hi pot afegir alguna concreció personalitzada sempre i quan no
es trenqui aquesta estructura bàsica (imatges, línies, etc.).

2. ÍNDEX 
Les parts de l’índex són:
- Encapçalament:  La  grandària de la  lletra  ha de ser de 10

punts i majúscula.
- Títol: La mida de la lletra ha de ser de 14 punts i negreta.
- Text: La mida de la lletra ha de ser de 12 punts.

Cada índex canviarà en funció dels continguts treballats.
Tots  els  apartats  i  subapartats  han  d’estar  numerats,  tal  com
s’indica en l’exemple. 
Totes  les  pàgines  hauran  de  ser  numerades  i  hauran  de
concordar amb l’índex.
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3. PORTADES INTERIORS 
L’estructura  de  les  portades  interiors  és  la  que  es  mostra  a
l’exemple:

- Encapçalament: La grandària de la lletra ha de ser de 10
punts i majúscula.

- Títol  de  l’apartat:  Aquest  ha  d’estar  situat  a  la  part
inferior – dreta del foli.

La  numeració  de  l’índex  ha  de  concordar  amb  les  portades
interiors.
Hi  haurà  d’haver  tantes  portades  interiors  com  apartats  de
l’índex.  Aquestes  poden  ser  d’un  color  diferent  (sempre  el
mateix) al foli blanc.
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