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1. Aspectes generals a tenir en compte  

a. Tot el treball ha de tenir el mateix tipus i mida de lletra 

b. Interlineat 1,5 

c. Sangria justificada  

d. El treball ha de tenir una uniformitat (tots els títols iguals, enumeració 

dels diferents apartats i sub apartats -1, 1.1, 1.1.1, ...) 

e. S’ha de tenir en compte els espais (no es poden deixar grans espais en 

blanc) 

f. Procurarem que cada apartat comenci en una pàgina nova i no 

deixarem títols aïllats 

g. Enumerar les pàgines a ordinador 

 

 

2. Cerca bibliogràfica  

a. Es pot partir del buscador “Google”  

b. Introduir paraules clau de la meva cerca 

c. Seleccionar pàgines web de qualitat: És important diferenciar entre 

pàgines web de qualitat d’aquelles que no ho són. Com sabré quines 

pàgines web són de qualitat?  

• Evitar pàgines web com “Wikipedia”, “Rincón del vago”, “blogs 

d’opinió”, “fòrums”, ... 

• Webs recomanables:  

- MedlinePlus:  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/  

- KidsHealth: 

http://kidshealth.org/parent/centers/spanish_center_esp.htm 

- Psicologia online: 

http://www.psicologia-online.com/ 

- Col·legi Oficial de Psicòlegs: 

http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-

3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475 

-Centro para el control y la prevención de enfermedades: 

http://www.cdc.gov/Spanish/ 
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- Webs institucionals (per exemple Gobierno de Rioja, Castilla y 

León, salut pública de Catalunya,...) 

http://www.riojasalud.es/ 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/enfermedades-

problemas-salud 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/promocio_salut 

 

d. També es pot utilitzar el “Google Académico” posant paraules amb 

sentit (sense articles,...) 

 

3. Portada:  

a. Que ha de tenir la portada? 

• Centre acadèmic (Campus Docent Sant Joan de Déu) 

• Curs acadèmic (ex: 2015-16) 

• Títol del treball (ha d’ocupar una posició central o superior, 

segons si hi ha imatge o no) 

• Nom de l’autor o autors (si són més d’un han d’estar per ordre 

alfabètic) 

• Professor 

• Data de lliurament  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Índex:  

a. L’índex ha d’estar alineat  

b. Lletra a l’esquerra i números a la dreta, a l’últim espai de la fila 

corresponent. 
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c. Es posa només la primera pàgina de l’apartat, no totes les pàgines que 

ocupa l’apartat 

d. Lletra i interlineat igual que a la resta del treball 

e. Els apartats han d’estar ordenats i enumerats 

f. S’han de definir els apartats 

 

5. Introducció:  

a. La introducció ha de tenir un mínim de 10 línies i ha d’anar en una 

pàgina a part. 

b. El primer paràgraf ha d’estar destinat a respondre la pregunta: “De què 

va el meu treball? Quin és el tema del treball?” 

c. Seguidament s’explicarà com està estructurat el treball i quins 

continguts es poden trobar en cada part 

 

6. Cos del treball:  

a. És on van els continguts 

b. És molt important que hi hagi un ordre i coherència  

c. Els títols han d’estar diferenciats de la resta (negreta, subratllat...) i 

enumerats 

d. Si trec informació d’un article ho posaré (Segons xxx –cognom de 

l’autor- ) 

e. Està totalment prohibit fer copiar i enganxar directament d’Internet (això 

és un “plagi” i es considera un acte greu segons el Pla de Convivència). 

 

7. Conclusions:  

a. Ha de tenir mínim 15 línies i ha d’anar en una pàgina a part 

b. En les conclusions s’ha d’explicar el què hem après (no serveix he 

après molt, m’ha servit de molt,... ho hem d’especificar). Poden ajudar 

contestar preguntes com: 

• Que he après de nou? 

• De què em servirà com a futur TCAI? 

• Com ho puc aplicar al meu dia a dia? 

• Què m’ha sobtat del què he descobert? 
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c. Depèn dels continguts treballats en el crèdit es donarà més o menys 

importància a la conclusió i és un tema que s’ha de tenir clar 

d. La conclusió ha d’estar feta amb les vostres paraules i significa que s’ha 

de pensar sobre el tema 

e. N’hi ha d’altres que demanen tant una conclusió, com una opinió 

personal  

f. Si no tenim clar què demana el professor se li haurà de preguntar 

directament 

 

8. Bibliografia:  

• Les referències bibliogràfiques són una part fonamental de qualsevol treball.  

• Han de permetre localitzar els documents consultats per l’autor del treball. 

• Es citarà en format APA* que és el més recomanat per ciències biomèdiques. 

 

Llibre 

Cognoms, N. (any de publicació original). Títol (edició). Lloc d’edició: Editorial. 

Codina, L. (1996). El llibre digital: Una exploració sobre la informació electrònica i el futur de 

l’edició (2a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigació de la Comunicació. 

 

Article de revista 

Cognoms, N. (data). Títol de l’article. Títol de la revista, volum (número), primera 

pàgina de l’article - última pàgina de l’article.  

Heery, M. (1998). Organització de la biblioteca: Repàs d’estructures. Ítem: Revista de biblioteconomia i 

documentació, 23, 8-15. 

 

Document Web 

Cognom, N. o organització creadora de la web. (any de la última actualització de 

la pàgina). Títol de la pàgina. Recuperat de adreça URL. 

The Nemours Foundation. (2015). Kidshealth. Recuperat de http://kidshealth.org/parent/ 

 

 

 

*Segons la 6a edició del Publication Manual of the American Psychological Association. Actualitzat al març 

2015 

 


