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NOTA (Llegeix aquesta nota. Per utilitzar la plantilla esborra aquesta nota 

del document final) 

 

 Aquesta plantilla t'ajudarà a crear el document en format paper. Si us plau, 
copia-la en el teu ordinador i insereix el text mantenint el format i colors 
indicats. Els diferents elements del document (títol, resum, paraules clau, 
apartats, textos, etc) ja estan definits en el full d'estil, com es mostra en les 
parts que figuren en aquest document.  

 En els diferents apartats trobaràs una breu descripció del seu contingut per 
orientar el teu treball.  

 Utilitza aquesta plantilla (sense incloure la nota) i afegeix, a les capçaleres 
del document, el títol treball.   
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Requisits formals del treball 

 

El treball acadèmic ha d’incloure sempre una pàgina de dades identificatives (Portada) 

i el seu índex corresponent, a continuació. A simple vista, els continguts dels documents 

han de ser els següents i en aquest ordre: 

 

 Portada 

 

Utilitza la portada d’aquest document i completa els apartats corresponents als 

elements essencials del teu treball: Assignatura, Grau, Autor... 

 

 Pàgina de dedicatòria (opcional)  

 

Si es vol incloure una dedicatòria, es redacta al principi del treball, en una pàgina just 

després de la primera pàgina. Text alineat a la dreta. 

 

 Pàgina d’agraïments  (opcional) 

 

En el cas de què es vulgui expressar algun agraïment, es fa en la memòria, just 

després de la dedicatòria, en la mateixa pàgina o en una pàgina addicional. Text 

alineat a la dreta. 

 

 Resum executiu / abstract 

 

En el resum cal indicar l’objectiu i els punts més significatius del treball. El resum és 

molt útil perquè mostra una idea general del treball en una lectura ràpida. S’aconsella 

fer el resum un cop s’hagi redactat tota la documentació. Tot això cal fer-ho en 

aproximadament cinc-set línies 

 

 Índex 

 

Inclou l’índex del que serà el teu treball.  Es recomana la utilització de la funció 

d’inserció de taula de continguts del processador de textos per a actualitzar de manera 

automàtica els canvis realitzats al llarg del procés de redacció de la memòria. 
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 Cos del document  
 

Els treballs acadèmics són documents professionals, fruit d’aplicar els 

coneixements que es van adquirint en els estudis.  Aquesta orientació s’ha de 

plasmar en l’estil del document, que ha d’il·lustrar el procés seguit justificant la 

presa de decisions i les conclusions. Es tracta, doncs, de prioritzar un estil 

analític, objectiu, reflexiu i formal. 

 

Les faltes d’ortografia són un defecte de forma que els professors les tindran, 

negativament, en consideració.  

 

És recomanable utilitzar la tercera persona del impersonal per a la redacció, i 

utilitzar el jo/nosaltres de manera excepcional quan resulti estrictament 

necessari; per exemple “Per tal d’acotar la investigació s’ha escollit la ciutat de 

Barcelona com a objecte d’estudi” i no “Per tal d’acotar la investigació hem 

escollit la ciutat de Barcelona com a objecte d’estudi”.   

 

Cal tenir cura, especialment, de les citacions bibliogràfiques i en citar 

textualment, resumir o utilitzar conceptes basats en l’obra d’un altre autor.  En 

tot cas, aquestes citacions s’han de recollir fidelment en l'apartat de Bibliografia. 

 

El document a presentar haurà de seguir les següents indicacions: 

 Arial 11 (en títols 12), interlineal 1,5, alienació justificada i marges de 3cm 

(dret i esquerra) i 2,5cm (superior, inferior). 

 Quant a l’extensió, no existeix una única norma i dependrà molt del tipus de 

treball a elaborar. No obstant en aquest sentit sol prevaldre la qualitat per 

sobre de la quantitat i es valorar molt positivament la capacitat de sintetitzar 

la informació. 

 

Figures, taules i gràfics 
 

Les taules, figures i gràfics han d'estar centrats, numerats i acompanyats d'una 

llegenda. Les llegendes de les taules o gràfics han d'estar sota de les xifres, en 

la part superior de taula, figura o gràfic, ha d'aparèixer el títol o explicació. 

Insereix les figures, gràfics i les taules després que s’hagin citat en el text, al 

citar-los utilitza l’abreviació ‘Fig. 1’, ‘Graf.1’ o ‘Taula 1’. 
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Gràfic 1. Títol /breu explicació (Arial, 10-point, alineació al marge esquerra de la 

gràfica) 

Font: Autor del gràfic (Arial, 7-point, alineació al marge esquerra de la gràfica) 

 

        Taula 1. Títol /breu explicació (Arial, 10-point, alineació al marge esquerra 

de la gràfica) 

Rama Codi CCAE-93 Mostra 

Hotels 551 7 

Càmpings 552 2 

Càmpings 552 2 

Total  100 

            Font: Autor de la taula (Arial, 7-point, alineació al marge esquerra de la 

taula) 

 

Abreviatures i acrònims 
 

Defineix l’abreviatura o l’acrònim la primera vegada que apareix al text. Quan un 

document conté signes, símbols, abreviatures, acrònims o termes que poden no 

ser compresos fàcilment i ràpidament pels possibles lectors, s’han de definir en 

un glossari.  La seva incorporació com a apartat és opcional (si és el cas darrera 

de bibliografia), però en tot cas l’existència d’aquest no justifica l’omissió d’una 

explicació sobre aquests elements quan apareixen per primera vegada en el text. 
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Punts mínims que hauria de contenir un treball acadèmic 

 

Tot i que cada treball pot tenir un índex particular, d’acord amb els objectius del 

propi treball, s’estableixen uns apartats mínims que solen contenir els treballs 

acadèmics: 

 Introducció: delimitació i justificació del treball  

 Marc teòric  

 Objectius  

 Metodologia de treball 

 Resultats  

 Conclusions 

 Referències bibliogràfiques  

 Annexos 
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Introducció 

Aquest apartat permet obtenir una visió general del treball, és un text introductori inicial 

amb el qual es pot conèixer les principals línies del treball realitzat. No ha de superar 

les tres pàgines.  

Es detalla l’objecte del treball concretant el que es vol fer i el que es pretén aconseguir, 

la motivació o justificació del treball escollit en base a la seva utilitat i/o interès. 

A continuació es presenta de forma resumida el que s’ha aconseguit, els passos que 

s’han seguit per al desenvolupament, els procediments aplicats, els problemes trobats, 

els resultats i les conclusions més importants. Es tracta de presentar els detalls més 

rellevants dels  següents capítols de la memòria per a que el lector es faci una idea del 

que s’ha fet. 

Marc teòric 

En els treballs d’investigació, aquest apartat serveix per presentar la recerca inicial del 

tema del projecte per deixar clar quin és el punt de partida del treball.  S’elabora l’estat 

de la qüestió i s’exposen les teories existents i predominants de l'objecte d'estudi. S'ha 

de fer un recorregut per les principals teories, investigacions, tendències, antecedents, 

estudis i/o treballs ja existents sobre la temàtica d’estudi. 

Objectius 

És el propòsit del treball. Si d’entrada es sap el que es vol aconseguir és més fàcil 

planificar, organitzar els recursos i decidir les tasques a realitzar per obtenir el desitjat. 

Els objectius han de ser específics, clars, assolibles i acotats en el temps, també han 

de ser mesurables per tal que es pugui posteriorment determinar si s’han assolit i en 

quin grau. No poden ser personals, a tall d’exemple no són objectius indicar perquè 

m’agrada, perquè m’interessa, perquè ho vull fer o perquè vull aprendre. 

A nivell formal de redacció es recomana que els objectius comencin amb un verb en 

infinitiu seguits d’una descripció del verb i per acabar, no oblidar especificar una 

intenció o resultat a aconseguir. 

Metodologia 
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S’exposa la metodologia usada en el desenvolupament del treball explicant els 

procediments i processos realitzats per obtenir el que s’ha proposat. Es tracta de 

plasmar els passos a seguir per a un desenvolupament coherent amb els 

objectius plantejats. 

Resultats 

Es tracta d’explicar el desenvolupament del treball realitzat. 

Conclusions 

S’expliciten les idees bàsiques que s’extreuen de l’anàlisi de la feina feta i es 

concreta l’aprenentatge principal del treball relacionant-lo amb els objectius 

plantejats al treball.  

Bibliografia 

Les citacions bibliogràfiques i les referències que constin en el treball es 

recolliran fidelment en aquest apartat segons ordre alfabètic dels autors. 

S'aplicaran, com a norma general, les següents indicacions que segueixen la 

normativa APA. 

Per a llibres:  

Autor(es) cognom, coma i inicials de nom i punt.  En cas de diversos autors, se 

separen amb coma, l'últim autor se separarà amb una " i "; any (entre parèntesi) 

i punt; títol complet en cursiva i punt; ciutat dos punts i editorial. 

 

Exemple: 

Raya Vílchez, J.M. (2004). Estadística aplicada al turismo. Madrid: 

Pearson Educacion. 

 

Amat, O., Pujadas, P., i Lloret, P. (2012). Análisis de operaciones de 

crédito: introducción a las técnicas de análisis, confección de informes y 

seguimiento de las operaciones. Barcelona: Profit. 

 

Per a capítols de llibres col·lectius o d'actes:  
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Autor(es) (cognom, coma i inicials de nom i punt. En cas de diversos autors, se 

separen amb coma, l'últim autor se separarà amb una " i "; any (entre parèntesi) i punt; 

títol del treball que se cita i punt. A continuació introduït amb "EN", el o els directors, 

editors o compiladors (inicials del nom i cognom) seguit entre parèntesi de Dir., Ed., 

Coord. o Cia., el títol del llibre en cursiva i entre parèntesi la paginació del capítol 

citat; la ciutat i punt; i l'editorial. 

 

Per a revistes:  

 

Autor(es) cognom, coma i inicials de nom i punt. En cas de diversos autors, se separen 

amb coma, l'últim autor se separarà amb una " i "; any (entre parèntesi) i amb punt 

després del parèntesi; títol de l'article que se cita i punt; nom complet de la revista 

en cursiva; volum en cursiva; número (entre parèntesi sense estar separat del volum 

quan la paginació sigui per número), i pàgina inicial i pàgina final. 

 

Quan hi ha diverses citacions al llistat bibliogràfic d'un mateix autor s'ha de llistar primer 

l'article que tingui com a únic autor, després els que tingui amb un altre autor i després 

3 o més; i dins de cada un d'aquests apartats per ordre cronològic. 

 

Exemple: 

 

Celma, D., Martínez‐Garcia, E., & Coenders, G. (2014).Corporate Social 

Responsibility in Human Resource Management: An analysis of common 

practices and their determinants in Spain. Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, 21(2), 82‐99. https://doi.org/10.1002/csr.1301 

 

Per a fonts electròniques: 
 
Citar sempre la URL d’on s’ha obtingut la informació: 

 

Exemple: 

Tecnocampus. (s.d.). Recuperat 21 setembre 2017, de 

https://www.tecnocampus.cat/ 
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ANNEXOS  

 

L’apartat d’annexos ha de recollir tota aquella informació rellevant però que és 

complementària al treball realitzat. No és la part del treball que ha desenvolupat 

l’estudiant, però sí complementa la informació aportada al treball i ajuda a fer un 

adequat seguiment del contingut, acompanya l’explicació i per tant ha d’estar 

disponible per consultar necessàriament en qualsevol moment. Per exemple: els 

registres de dades temporals, el detall dels càlculs realitzats, els apartats 

explícits de textos que s’han referenciat en el projecte i que es recullen de forma 

una mica més àmplia, un tríptic, vídeo, fotografia...  

 

És convenient adjuntar en l’índex l’enumeració dels annexos segons l’ordre 

d’aparició en el projecte. En aquest apartat no hi ha limitació de pàgines tot i que 

han de ser els necessaris. 

 

Els annexos es referenciaran degudament en el text (numeració seqüencial) i 

s’ajuntaran a la memòria en el moment del lliurament d’aquesta, enzipats en un 

arxiu únic i independent de la memòria. 

 
________ 
 
Per a més informació sobre recursos de com elaborar treballs acadèmics es pot 
consultar el següent enllaç: 
https://guiesbibtic.upf.edu/eco/treballsacademics 
 


