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ASPECTES FORMALS DE LA PRESENTACIÓ ESCRITA 

Tot i que, fins un cert punt, la qüestió formal pot semblar purament estètica, donar 
uniformitat a tot el treball pot resultar clau per tal que el treball d’investigació arribi a 
manifestar de manera clara com ha estat la recerca. A més, cal recordar que, en definitiva, 
és la carta de presentació de l’alumne/a. 

Mida del paper 

DinA-4 

Tipus de lletra 

Cal utilitzar el mateix cos i el mateix tipus de lletra, per tal d’oferir una imatge homogènia. 
Ha se ser llegible i facilitar la lectura. No abuseu de colors, ni negretes, ni subratllats. 

Exemple de tipus de lletra: 
Times New Roman 12 o Arial 12 

Marges 

1. Aneu a Fitxer > Format de pàgina > Marges 
2. Superior i inferior, generalment els programes de tractament de textos els fixen per 

defecte en uns 2,5 cm. 
3. Laterals, en general cal deixar 3 cm per l’esquerra i 3 cm per la dreta. 
4. Enquadernació, 1 cm. 
5. Escriptura a 1 cara. 

Capçaleres i peus de pàgina 

1. Anem a Visualització > Capçalera i peu 
2. Veureu que s’activa la part superior (capçalera) i inferior (peu de pàgina) un 

requadre. Hi podem escriure a la capçalera el títol del treball i, al peu, la pàgina, el 
vostre nom, ... 

S’ha de decidir si a la primera pàgina no es volen capçaleres ni peus de pàgina. Si és així, 
cal anar a Format de pàgina > Presentació > Desactivar 

Inserir referències 

Anem a inserció > Referència > Nota al peu 
Aquest recurs permet aclarir alguna dada o informació. Hi ha dues possibilitats: o bé posar 
la nota a final de la pàgina o bé al final del document. 

També es pot decidir quin format de referència s’escull (números o lletres) 
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Finalment es pot decidir si la numeració ha de ser contínua o no, és a dir, si es vol que en 
cada pàgina sigui aïllada o tenir una continuïtat en les notes. 

Paginació 

Per inserir el número d’una pàgina al treball, hi ha dues possibilitats: 
1. Inserir el número de pàgina al peu de pàgina 
2. Inserir el número de pàgina. Aneu a Inserció > Números de pàgina. 

Veureu que surt un requadre en el qual podeu escollir on la voleu: final de pàgina, 
principi de pàgina, centre vertical de la pàgina, ... 
Generalment, escollireu al final de la pàgina (peu) 

3. Una altra opció és la alineació (dreta, esquerra, centre, interior, exterior) 
Generalment, escollireu al centre. 

4. Hi ha l’opció d’activar o desactivar que a la primera pàgina aparegui el número; o 
bé començar a partir d’un número concret. 

Interlineat 

L’interlineat és l’espai que hi ha entre dues línies. Es pot seleccionar l’espai que es desitja 
entre línees.  
Normalment, cal marcar 1,5 o 2 (per  facilitar la correcció) i 1 o 1,5 (per lliurar la còpia 
definitiva si el treball és molt extens). També podem establir l’interlineat a través de 
Format > Paràgraf; des d’on escullirem 1,5 línies o doble. 

Títols, subtítols i paràgrafs i seccions 

Al text s’ha de distingir clarament entre els títols, que encapçalen els capítols, i els 
subtítols, que encapçalen les seccions. El mètode més habitual és escriure els títols en 
majúscules i en negreta. No s’aconsella subratllar els títols, ni escriure’ls en cursiva; en 
canvi els subtítols s’acostumen a escriue en minúscules, en negreta, i segons els casos, 
es poden destacar en cursiva. 

REGLES BÀSIQUES 

No abuseu ni de negretes, ni de cursives, ni de colors. 

Doneu una uniformitat de text a tot el document. 

Faciliteu la lectura, per exemple, separant-ne els paràgrafs. 

Utilitzeu imatges, gràfiques, esquemes. 

És aconsellable treballar per capítols i passar-los a pdf. 

No satureu les pàgines; una pàgina atapeïda fa de mal llegir.


