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ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PROJECTE DE RECERCA 

A. MEMÒRIA ESCRITA 

La feina portada a terme ha de quedar reflectida en un document anomenat memòria escrita 

que té com a finalitat comunicar d’una manera organitzada, clara i precisa, els resultats o 

conclusions a què hem arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia que hem utilitzat, 

el procés seguit, els documents consultats i tots els elements que permeten verificar els 

resultats trobats. 

Cal que tinguis en compte la organització, la distribució dels espais, la retolació i presentació i, 

per últim, la enquadernació.  

1. Estructura de la Memòria.  

1.1. Portada 

És l’element amb el que s’ identifica el teu treball. No es compta en la paginació i ha de portar 

escrites les següents dades:  

- Títol 

- Autor ( s) 

- Curs i grup 

- Any acadèmic 

- Tutor (s) del Projecte 

- Nom de l’Institut. 

1.2. Índex o Taula de Continguts 

Presenta en forma de llistat i per ordre d’aparició els títols, subtítols de les diferents parts de la 

memòria. Està numerat i s’indica la pàgina on comença cadascuna perquè puguin ser 

localitzades fàcilment 

1.3. Introducció. 

És la primera part que es pagina, és a dir, la pàgina número 1. En ella has d’incloure la 

justificació, les motivacions, el plantejament del problema d’investigació, els objectius ( 

redactats en infinitiu ), l’estructura del treball i un petit avanç de les conclusions.  

1.4. Cos de la Memòria 

És la part més important. Consisteix en la redacció ordenada de tot el treball que has realitzat. 

Descriu la metodologia que s’ha utilitzat, les informacions obtingudes, les explicacions, els 

arguments, els anàlisis… que hem fet durant tot el procés. Cal que remarquis quines han estat 

les teves aportacions a la recerca que has fet. No es tracta de repetir o corroborar dades, sinó 

de donar noves visions o noves dades.  
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1.5. Conclusions.  

Es tracta de presentar els resultats assolits a partir d’unes intencions inicials. S’han de defensar 
per mitjà dels raonaments exposats al llarg del treball un seguit de punts, de deduccions, però 
també s'han de comentar els problemes que s’han trobat i els dubtes que resten pendents.  

 
Té un caràcter de síntesi que cal que estigui molt estructurat.  

 
 
Ha de constar de dues parts: 

 
a) S'ha de fer un breu resum del contingut de la investigació i la comprovació de la 

hipòtesi plantejada en un inici. No és imprescindible que la comprovació de la 
hipòtesi sigui sempre positiva, es pot arribar a la conclusió que la hipòtesi no es 
confirma.  
 

b) En aquesta part es poden proposar solucions a eventuals problemes detectats o 
bé indicar la possible aplicació pràctica dels coneixements obtinguts o bé 
assenyalar nous camins per altres recerques.  

 

Cal evitar comentaris o valoracions personals del tipus “m’ha agradat molt”, “ha estat molt 

interessant”, “ens hem endinsat en el món de…  

1.6. Fonts Documentals comentades, Bibliografia i Webgrafia.  

La bibliografia s’ha de presentar al final de l’obra, ordenada alfabèticament per autores o 
autors i ajustada a les següents pautes de citació APA.  

 
Com internet és una font inesgotable de recursos que moltes vegades no estan publicats en 

papers, es parla d’entitats publicadores. Convé que ressenyis de manera clara de quina 

universitat, escola i departament n’has extret la informació.   

Al Moodle pots trobar també un document pdf anomenat “Citació Bibliogràfica” que et pot 

ajudar.  

1.7.Annex 

Només s’utilitzarà en aquells treballs on la documentació aportada sigui massa voluminosa per 
posar-la en el cos del treball, com serien conjunts de fotografies, fotocòpies d’originals de 
documents d’interès especial, taules... els annexos no són obligatoris.  

 
Els documents han d'anar numerats i precedits d'un índex de l'annex. 

 
En cada document s'ha de posar la font i la data. 

 
Es poden adjuntar només els materials utilitzats directament o complementaris que es 
considerin més interessants. 

 
Aquests materials han de ser inèdits o poc coneguts, ja que en cas contrari és suficient fer-ne 
la referència. 
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En el cas d’haver utilitzat enquestes en la recerca, en cap cas s’inclouran els originals 
contestats per la població. Si que cal incloure els fulls de buidatge.  
 

1.8. Glossari 

En alguns treballs pot ser interessant fer un glossari dels termes més rellevants. És a dir, 
adjuntar com una mena de breu diccionari on constin només les paraules del vocabulari 
especialitzat del treball en qüestió acompanyades d’una breu definició. 
  

1.9. Referències a peu de pàgina 

Poden ser cites textuals o aclariments. 

 

 

PAUTES DE PRESENTACIÓ I REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA 

 Aspectes Formals.  

El treball ha de tenir una extensió mínima de 20 i màxima de 25 pàgines;   ha de 
complir una sèrie de requisits:  

 Fulls mida DIN A4  

 Paginats 

 Impressió a una o dues cares 

 Espaiat d’1’5 per facilitar-ne la lectura 

 S’utilitzarà la lletra Times New Roman 12. 

 Els marges han de ser amples. Els més habituals són:  
o marge esquerra: 2.5cm 
o marge dret: 1.5 cm 
o marge superior i inferior: 2 cm 

 Ha de presentar-se enquadernat. 

 Sense correccions a sobre (ratlles, tippex…) 

 

 


