
Redacció de textos científics 
Orientacions per a una correcta expressió escrita formal 
 

El context en el qual s’expressa una idea per escrit és clau per saber com s’ha de dur a terme la 
redacció d’aquesta. No és el mateix un missatge de text, que els apunts de classe a partir de 
l'exposició del professor, que la resolució numèrica d’un exercici, o que la redacció d’un treball o 
d’un informe. En tot cas, però, per fer un bon document escrit s’han de tenir en compte una sèrie 
d’aspectes per tal d’adequar el contingut i el format a cada situació en concret. 

 Preparació del document escrit 

- Utilitzeu fonts bibliogràfiques fiables i contrastades. Aquestes fonts bibliogràfiques s’han de 
citar de manera adequada en el cos del text i s’han de llistar al final del document. El format de 
les referències ha de ser homogeni. Compte amb el rigor de la informació disponible a internet. 

- Prepareu un esquema dels principals punts a tractar en el document. Aquest esquema o índex, 
però, no és imprescindible que aparegui en el document final (depenent de la llargada del 
document).  

- En cas que l’extensió màxima del document estigui fixada, cal adequar-ne el nivell de detall en 
el redactat. 

 Redacció del document 

- El llenguatge utilitzat ha de ser clar i rigorós, evitant les faltes ortogràfiques i gramaticals, i tots 
els conceptes importants han de quedar clarament identificats i descrits. Per tal d'aconseguir-ho 
es pot fer ús de taules, gràfiques, esquemes, imatges, etc... Penseu en recursos que ajudin a fer 
més entenedor allò que voleu expressar per escrit. 

- S’ha d’utilitzar un tipus i mida de lletra adequats al tipus de document escrit, i aquest s’ha de 
mantenir al llarg del document. Les fonts més comunes solen ser Times New Roman i Arial, i 
les mides, entre 10 i 12. L’ús de la negreta, subratllat o cursiva permet destacar o emfatitzar 
parts del text. 

- El document escrit ha de constar, com a mínim, dels següents apartats: 

- Títol, que ha de reflectir el contingut general del treball. 

- Introducció del tema a tractar, ben estructurada i ordenada.  

- Cos del document, desenvolupament del document escrit. 

- Conclusions. 

- Referències bibliogràfiques utilitzades. 

- Els correctors ortogràfics poden ajudar a detectar errades, tot i així es recomana fer una lectura 
final de tot el document abans de considerar-lo finalitzat. 

- Si s’utilitzen figures o taules, cal que vagin acompanyades dels corresponents peus de figura o 
encapçalaments de taula. Tant les taules com les figures han d’estar numerades i han 
d’aparèixer de forma ordenada i correlativa al llarg del treball. 

- Les equacions cal que vagin numerades i apareguin de forma ordenada i correlativa. 

- Si les referències bibliogràfiques se citen al llarg del text, cal fer-ho, també, de forma 
correlativa. 

 

 



Redacció de textos científics 
Rúbrica per a l’avaluació d’un document escrit 
 

 

 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 
Estructuració del document. No conté tots els apartats i estan 

desordenats. 
No conté tots els apartats però 
l’ordre és correcte. 

Conté tots els apartats però 
l’ordre no és correcte. 

Conté tots els apartats amb un 
ordre correcte. 

Format del document (tipus 
de lletra, mida...). 

El tipus i mida de lletra ni són 
adequats ni es mantenen al llarg 
del document. 

El tipus i mida de lletra no són 
adequats, però es mantenen al 
llarg del document. 

El tipus i mida de lletra són 
adequats, però no es mantenen 
al llarg del document. 

El tipus i mida de lletra són 
adequats i es mantenen al llarg 
del document. 

Extensió del document i 
distribució dels continguts 
(introducció, cos i 
conclusions). 

L’extensió no s’ajusta als 
requeriments (massa llarg i 
detallat, o massa curt i 
superficial), i els diversos 
apartats del document no  estan 
adequadament proporcionats. 

L’extensió no s’ajusta als 
requeriments (massa llarg i 
detallat, o massa curt i 
superficial), però els diversos 
apartats del document estan 
adequadament proporcionats. 

L’extensió s’ajusta als 
requeriments, però els diversos 
apartats del document no estan 
adequadament proporcionats. 

L’extensió s’ajusta als 
requeriments, i els diversos 
apartats del document estan 
adequadament proporcionats. 

Ortografia i gramàtica. Hi ha errors ortogràfics i 
gramaticals. 

Hi ha errors ortogràfics, però no 
gramaticals. 

No hi ha errors ortogràfics, però 
sí gramaticals. 

No hi ha cap error ortogràfic o 
gramatical. 

Llenguatge utilitzat. S’utilitza un llenguatge massa 
col·loquial i poc especialitzat. 

S’utilitza un llenguatge massa 
col·loquial, però especialitzat. 

S’utilitza un llenguatge formal, 
però no especialitzat. 

S’utilitza un llenguatge formal i 
especialitzat. 

Referències bibliogràfiques. No s’indiquen les fonts 
bibliogràfiques. 

S’indiquen correctament les 
fonts bibliogràfiques utilitzades, 
però no s’utilitzen fonts 
contrastades. 

S’utilitzen fonts contrastades, 
però no estan degudament 
referenciades. 

S’utilitzen fonts contrastades i 
degudament referenciades 
(format homogeni). 

Identificació de les idees 
troncals i dels coneixements 
bàsics. 

No s’identifiquen els conceptes 
clau; la informació aportada és 
insuficient i/o de baixa qualitat. 

No s’identifiquen bé els 
conceptes clau. La informació 
aportada és adient. 

S’identifiquen bé els conceptes 
clau, però la informació 
aportada és insuficient i/o de 
baixa qualitat. 

S’identifiquen bé els conceptes 
clau, la informació aportada és 
suficient i de qualitat.  

Síntesi i discussió. Les explicacions no estan ben 
fonamentades, i les conclusions 
no són coherents. 

Les explicacions són parcials o 
incompletes, i les conclusions 
no són coherents. 

Alguna explicació i/o conclusió 
no és correcta.  

Les explicacions estan ben 
fonamentades, i les conclusions 
són coherents. 

Ús de gràfiques, taules i 
imatges (si s’escau). 

L’ús de gràfiques, taules i 
imatges ha estat inadequat. 

L’ús de gràfiques, taules i 
imatges ha estat poc adequat, 
però hi figuren els peus i 
encapçalaments. 

L’ús de gràfiques, taules i 
imatges ha estat adequat, 
malgrat l’absència de peus i 
encapçalaments. 

Les gràfiques, taules i imatges 
emprades han estat adequades, 
amb els corresponents peus i 
encapçalaments. 



Redacció de textos científics 
Avaluació d’un document escrit 
 

 

Grup avaluat: ...............................................................................................................................................................................................   Data: ..................  

Criteris Ponderació 1 2 3 4 

Estructuració del document      

Format del document (tipus de lletra, mida...)      

Extensió del document i distribució dels continguts (introducció, cos i conclusions)      

Ortografia i gramàtica      

Llenguatge utilitzat      

Referències bibliogràfiques      

Identificació de les idees troncals i dels coneixements bàsics      

Síntesi i discussió      

Ús de gràfiques, taules i imatges (si s’escau)      

Comentaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificació: ........... 


