PORTADA I ÍNDEX. PASOS INFORMÀTICS

PORTADA

Es recomana de fer la portada en un document diferent del Word; per exemple, en Power Point,
donat que aquest té més llibertat de disseny que el primer. En general, en els dos darrers
programaris d’Office, la realització és equivalent donat que els passos són elementals. Ha de
constar:
a) Títol del Projecte de Recerca. Depenent de la longitud del títol, la mida de la lletra ha de
ser més gran o més petita. En tot cas, aquesta ha de ser la major de tot el contingut de la
portada
b) Identificació del Projecte de Recerca. Amb el nom, el tutor i el curs, com a mínim. En
cada cas pot haver petites diferències.
c) En el peu de la portada, s’hauria de posar “PROJECTE DE RECERCA” ja que identifica el
tipus de treball que hi ha en l’interior.
Un exemple podria ser el següent:

ÍNDEX
De la mateixa manera que la portada, l’índex també es fa en un document apart del contingut del
treball de recerca donat que no té número de pàgina.
Per fer la ratlla horitzontal dels apartats principals se segueixen els següents passos:

Office 2003 o anterior: Formato > Bordes y sombreado > ... > Aceptar
Office 2007: Diseño de página > Fondo de página > Bordes de página
(bordes y sombreado) > Bordes > ... > Aceptar

Si voleu fer un apartat principal amb color, com el que teniu sota aquestes línies, els passos a
seguir són els mateixos:

ÍNDEX

Office 2003 o anterior: Formato > bordes y sombreado > ... >
sombreado> Aceptar
Office 2007: Diseño de página > Fondo de página > Bordes de página
(bordes y sombreado) > Bordes > ... > Sombreado > Aceptar

Per fer l’índex d’una manera correcta, amb els números alineats, s’han de seguir els següents
passos:
A. Escriure l’índex complet, encara que sigui el provisional
1.

Introducció ..................................................................................................................... 2

2.

Contingut teòric .............................................................................................................. 5

3.

Materials i metodologia
3.1.

Materials .............................................................................................................. 7

3.2.

Metodologia ...................................................................................................... 12

4.

Anàlisi dels resultats (de camp, laboratori, estadístics, ...) ........................................... 16

5.

Conclusions .................................................................................................................. 24

6.

Agraïments ................................................................................................................... 34

7.

Bibliografia / Webgrafia .............................................................................................. 43

8.

Annex ........................................................................................................................... 46

B. Seleccionem tot l’índex:

Office 2003 o anterior: Formato > Tabulaciones > ... > Aceptar
Office 2007: Inicio > Párrafo > Sangría y espacio (a baix i a l’esquerra
teniu Tabulaciones) > Tabulaciones (seleccioneu les opcions
de la figura de sota)> ... > Aceptar

Inicialment no us sortirà cap punt, però si us situeu sobre cada apartat i cliqueu la tecla del
tabulador (a l’esquerra de la lletra Q), passa això:

Recordeu que la portada i l’índex no tenen número de pàgina i s’han de dissenyar en un
document diferent de la resta del treball.
D’altra banda, la resta del treball s’ha de fer en un mateix document i no dividint documents
segons els grans apartats que pugui tenir el treball.
De cara als materials que aneu aconseguint pel treball (fotocòpies de documents, enquestes...), jo
recomano que es guardin i es posin a l’annex.

