
 
 

 
 
Normes per la presentació dels treballs de Fi de Grau (Graus de Nutrició 
Humana i Dietètica i, de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UB) que optin 
al Premi Càtedra UB-Danone. 
 
Els treballs presentats en format d’articles en pdf s’hauran d’ajustar a les 
normes exposades a continuació:  

1. Els articles es redactaran en català, castellà o anglès.  
 

2. Poden ser articles experimentals, de revisió, projectes d’innovació o 
emprenedoria o dissenys de projectes de recerca, de qualsevol àmbit de 
la Nutrició o de les Ciències de l’Alimentació. 
 

3. A la primera pàgina figuraran exclusivament, i per aquest ordre, les 
següents dades: títol del treball, nom i cognoms de l’estudiant, adreça 
electrònica i telèfon de contacte i nom del tutor. 
 

4. A la segona pàgina figuraran, per aquest ordre: títol del treball, resum en 
català o castellà i anglès de l’article, paraules clau en català o castellà i 
anglès (de tres a sis). El resum tindrà un màxim de 150 paraules, 
inclourà els objectius del treball, els aspectes o resultats més destacats i 
les principals conclusions Aquest resumen ha de poder  ser comprès 
sense necessitat de recórrer a la lectura complerta de l’article.  
 

5. L’extensió màxima del text serà de 15 folis i 50 cites bibliogràfiques. 
Paper mida DIN A4, escrit a doble espai i numerades per l’angle superior 
dret. S’hauran de presentar dos exemplars en suport paper i 
adequadament enquadernats.  
 

6. La Bibliografia estarà ressenyada al final de l’article en ordre correlatiu a 
la seva aparició al text i s’ajustarà a les normes del “International 
Committee of Medical Journal Editors”, recollides a la revista Annals of 
Internal Medicine 1982; 96: 766-771. Com a exemples de cites 
bibliogràfiques: 

 Artículos de revistas: Pivers MS. Ovarian Carcinoma. A decade of 
progress. Cancer 1984; 54: 2706-15. 

 Libros: Perry MC, Yarbro JW, eds. Toxicity of Chemotherapy. Orlando: 
Grune and Stratton, Inc., 1984. 

 Capítulos de Libros: McCarthy LE, Borison HL. Animal models for 
predicting antiemetic drug activity. En: Laszlo J, ed. Antiemetics and 
Cancer Chemotherapy. Baltimore: Williams and Wilkins, 1983. p. 21-3. 

 
  


