
 
                        

PAUTES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Inici
• Portada
• Índex o sumari
• Resum o abstract (català, castellà i anglès, 

obligatori; italià, francès o alemany, opcional).
Cos del treball

• Introducció
• Nucli de l'informe (dividit en capítols)
• Conclusions

Final
• Referències documentals (bibliografia)
• Annexos (en format paper o digital)

La PORTADA ha d’incloure:
• Logotip del centre (al marge superior esquerre).
• Títol del treball (al centre de la portada).
• Nom i cognoms de l’autor/a o autors, el curs escolar amb la data                  

i la matèria o assignatura i el departament (tot al marge inferior dret).

A l’ÍNDEX hi consten totes les parts del treball, acompanyades del número de 
pàgina on apareixen.

• Introducció
• Títols del capítols
• Títols dels annexos

L’ABSTRACT serà almenys trilingüe.
• Ha de ser breu (màxim 200 caràcters).
• Exposarà el context, la metodologia i els resultats de la investigació.

A la INTRODUCCIÓ cal fer una justificació del treball (per què el faig),  
definir els objectius (què vull o haig de saber) i la metodologia (com ho faré).

El NUCLI del treball conté l’exposició del treball, tot de manera ordenada i 
citant les fonts d'informació.
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CONCLUSIONS 
Finalment heu de fer una síntesi o conclusió del treball, on heu d’indicar els 
resultats obtinguts i la valoració del que heu après.

REFERÈNCIES DOCUMENTALS
Cal indicar les fonts consultades (llibres, articles, vídeos, webs...) per fer el 
treball, ordenades alfabèticament.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL ESCRIT

Aspectes formals

• Utilitzeu el mateix cos (màx. 12) i el mateix tipus de lletra, que permeta 
en tot cas una lectura fàcil.

• Deixeu els marges adequats (la majoria de programes ja els porten per 
defecte).

• L’interlineat senzill i els paràgrafs justificats.
• Podeu posar una capçalera i un peu de pàgina (a la capçalera podeu posar el 

títol del treball i al peu el número de pàgina i el vostre nom).

DEFENSA DEL TREBALL EN UNA EXPOSICIÓ ORAL

Abans de l’exposició oral cal...

• Conèixer a fons el treball realitzat.
• Confeccionar una presentació de diapositives (PowerPoint o similars).
• Assajar l’exposició.
• Comprovar el material informàtic, si n’utilitzeu.
• Dur roba adequada.
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Durant l’exposició oral...

• No heu de llegir el document, l’heu d’exposar.
• Parleu a poc a poc i vocalitzeu bé perquè s’entenga.
• Mireu l’audiència o tribunal per captar-ne l’atenció i transmetre interès pel 

tema que expliqueu.
• Podeu ajudar-vos d’un llapis o punter com a element de suport per explicar 

el contingut.
• Manteniu una expressió corporal correcta per tal de mostrar tranquil·litat.
• No us poseu les mans a les butxaques, no mengeu xiclet, no parleu de cara 

a la pantalla...
• La durada de l’exposició ha de ser d’uns 15 minuts aproximadament, 

repartits entre tots els components del grup.

Trobareu informació més detallada al llibre electrònic
Sobreviure al treball de recerca. Universitat Rovira i Virgili, 2010. [En línia:]
<http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/llibre-electronic-
sobreviure-treball/>.

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/llibre-electronic-sobreviure-treball/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/llibre-electronic-sobreviure-treball/
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