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RESUM

Amb una extensió màxima de 50 línies, i amb una llista de màxim 10
paraules clau, el resum és un text informatiu que permet decidir sobre la
utilitat de llegir el document complet; ha de definir l’objectiu, els mètodes,
els resultats i les conclusions presentats en el cos del document, en aquest
ordre o destacant inicialment els resultats i les conclusions; ha de ser un
text complet perquè sigui intel·ligible sense necessitat de referir-se a la
memòria; ha de contenir la informació bàsica i el caràcter del document
original. Com en tots els documents cal vetllar per la correcció d’estil, cal
també emprar una nomenclatura normalitzada, i definir els termes no
familiars les abreviacions i els símbols, quan apareguin per primera vegada
en el resum. És la pàgina número 1 del document.
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Figura 1. És un 1

La introducció ha d’establir breument l’abast i els objectius del treball que es descriuen
en el document, la seva relació amb altres treballs i la metodologia emprada. No ha de
repetir o parafrasejar el resum, ni donar detalls de la teoria, l’experimentació, el
mètode o els resultats, ni anticipar les conclusions o les recomanacions. Pot incloure la
informació del prefaci, si quest no es presenta per separat.
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8

El títol del TFG
Autor del TFG

1.

TÍTOL DEL CAPÍTOL

El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

Figura 2. És un 2

El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.
El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.
El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
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mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

1.1

TÍTOL DE L’APARTAT

El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

1.1.1 SUBAPARTAT
El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que El nucli del
document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin àmbits com
teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del document ha
de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els mètodes i els
resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui reproduir les
etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves matemàtiques o
detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de presentar en els
annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials per a la
comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.
El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.
El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.
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2.

TÍTOL DEL CAPÍTOL 2

El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

2.1

APARTAT

El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

2.1.1 SUBAPARTAT
El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

2.2

APARTAT

El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

2.3

APARTAT

El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
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per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.

2.3.1 SUBAPARTAT
El nucli del document s’ha de dividir en capítols homogenis numerats que cobreixin
àmbits com teoria, mètode, resultats i discussió. La informació donada en el nucli del
document ha de ser concisa alhora que completa. Les descripcions de la teoria, els
mètodes i els resultats han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui
reproduir les etapes del treball sense dificultat especial. Si es requereixen proves
matemàtiques o detalls complets de procediments experimentals, s’haurien de
presentar en els annexos. Totes les il·lustracions, les taules i les fórmules essencials
per a la comprensió del text s’han d’incloure en el nucli del document.
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CONCLUSIONS
Les conclusions han de ser un reflex clar i ordenat de les deduccions fetes com a
conseqüència del treball descrit al llarg del nucli del cos de la memòria. Es poden
incloure dades quantitatives però no s’haurien de donar detalls de cap argument o
resultat.
Les recomanacions són manifestacions concises d’alguna acció futura que sembli
necessària, com a resultat directe de les conclusions o d’alguna experiència feta en el
curs del treball objecte del projecte. No són necessàries, tret que estiguin
completament justificades pel treball descrit. Aquest apartat no format part del cos del
document i no necessita portar numeració de capítol
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AGRAÏMENTS
Es poden incloure agraïments relatius a ajuts en la realització del treball i en la
preparació del dcoument. No és habitual agrair les contribucions com ara un control de
rutina, un petit ajut o uns agraïments de caràcter general. El reconeixement d’altres
treballs emprats ha de fer-se en forma de referència. Els agraïments que fan referència
a un text citat a i l’ús de taules i il·lustracions poden requerir reconeixement de drets
d’autor.
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BIBLIOGRAFIA
Únicament han de figurar en aquest apartat aquelles referències bibliogràfiques que
hagin estat citades al llarg del TFG/TFM. Les entrades o els elements de la llista de
referències han de donar-se segons l’esquema general Autor/Títol/Dades de la
publicació
Per més informació us recomanem visiteu la pàgina web de Publica (que fa referència
a l’elaboració de referències bibliògrafiques: http://publica.upc.edu/ca/estil/iso690
Exemples:

CARDONA, S. Teoria de màquines. Barcelona, Edicions UPC, 2000, p. 99-105
GUTOWSKI, T,G., DYM, C.L. Propagation of ground vibration: a review. Journal of
Sound and Vibration. Vol. 49(2), 1976, p. 179-193.
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