
                                                                                
 

 

TREBALL FI DE GRAU (TFG) 

NORMES DE REDACCIÓ I PRESENTACIÓ (CAT 14 juliol 2021) 
 
Els TFG seguiran l'estructura següent: 
 

Experimentals De revisió bibliogràfica 
 

1. Portada 
2. Introducció / Antecedents 

3. Objectius 
4. Materials i mètodes 

5. Resultats 
6. Discussió 

7. Conclusions 
8. Bibliografia. 

 
(Resultats i Discussió es poden agrupar en un 

únic apartat) 

 
1. Portada 

2. Introducció / Antecedents 
3. Objectius 

4. Criteris de cerca i selecció (de les referències emprades) 
5. Discussió (de les dades aportades per les referències 

científiques) 
6. Conclusions 

7. Bibliografia  

 
PORTADA: Inclourà (s'adjunta exemple a la fi de les indicacions): 
ENCAPÇALAT SUPERIOR: Que indique "Universitat de València / Treball Fi de Grau / Grau en Ciències 
Gastronòmiques" 
TÍTOL: que reflecteixca el contingut de la feina 
AUTORIA (Estudiant): Nom i cognoms 
TUTORIA(S): Nom(s) i Cognom(s) 
CENTRE / INSTITUT / DEPARTAMENT: on s'ha realitzat el treball 
DATA DE PRESENTACIÓ (mes i any de defensa) 

RESUM/ABSTRACT del contingut i resultats de la feina en castellà o valencià, i anglès (250 paraules com a màxim) 

PARAULES CLAU: entre 3 o 5 en els mateixos idiomes 
El resum i les paraules clau ocuparan una cara d’una página com a màxim 
 

INDEX: Índex detallat dels capítols i totes les seves subdivisions utilitzant numeració aràbiga i incloent el 
corresponent número de pàgina a comptar de la Introducció. S'haurà d'incloure també, si escau, un índex de taules i 
un índex de figures. Els fulls prèvies (índexs, pròlegs, dedicatòria, etc.) quedaran numerades en nombres romans. 

ABREVIATURES: Llistat d'abreviatures per ordre alfabètic 

INTRODUCCIÓ: Breu introducció del tema, justificant l'interès de l'estudi 

OBJECTIUS: Clars i concisos 

MATERIALS I MÈTODES: En "Materials" s'especificarà detalladament el material i els reactius utilitzats. En "Mètodes" 
s'inclouran mitjançant descripcions detallades les tècniques i mètodes utilitzats en l'estudi. 

CRITERIS DE CERCA I SELECCIÓ DE LES REFERÈNCIES EMPRADES En els TFG de revisió bibliogràfica s'ha de descriure 
detalladament els criteris de cerca emprats: fonts bibliogràfiques, bases de dades, paraules clau i anys compresos en 
el període de cerca. 



                                                                                
 
RESULTATS: S'enumeraran els resultats de manera ordenada, utilitzant convenientment les taules i figures que es 
consideren necessàries. Les taules i figures han d'anar numerades amb números aràbics de forma independent, és a 
dir, amb diferent numeració per taules i figures, i tindran un títol descriptiu en la seva capçalera (les taules) o a la 
part inferior (les figures). El títol descriptiu ha de ser prou explícit com per poder entendre cada taula o figura amb 
independència del text. Les taules i figures han de citar-se en el text i aparèixer pròximes al text on són citades. 
 
DISCUSSIÓ: Inclourà l'anàlisi dels resultats obtinguts i la seva relació amb les dades descrites a la bibliografia. En el 
cas de les revisions bibliogràfiques s'han de discutir les dades aportades per les diferents fonts bibliogràfiques amb la 
finalitat d'obtenir conclusions adequades. 
 
CONCLUSIONS: Les conclusions s'enumeraran amb nombres aràbics. Han de ser succintes, concretes i d'acord amb 
els objectius proposats. Aquest apartat no ha de superar més de 2 pàgines. 
 
BIBLIOGRAFIA: Totes les referències citades en el text han d'estar presents en l'apartat de Bibliografia (i viceversa). 
 

Cita de referències en el text: Es podran citar de dues formes: A) si els autors formen part de la frase; ex: "Hillis & 
Dixon (1989) van proposar un nou mètode ..." B) si els autors no formen part de la frase; ex: "En aquesta zona ja 
s'havien efectuat prospeccions prèvies (McGregor et al., 1989) que havien mostrat ...". 

Si l'obra té un únic autor, es referència amb el cognom i any de publicació (Feart, 2019). 

Fins a 2 autors se citaran els cognoms de tots dos (García & Peris) i a partir de 3 autors es citarà el primer seguit de 
"et al" (Dixon et a l'). 

Si el primer autor, apareix en diversos treballs, les referències es citaran en el text de la forma següent: A) Quan els 
treballs són d'anys diferents (ex. Anderson, 2005, 2007), s'ordenaran cronològicament. B) Quan els treballs són del 
mateix any (ex. McGregor et al, 2009a, McGregor et al., 2009b) s'afegiran lletres a l'any corresponent. 
Quan se citen diversos autors de diferents anys (exemple Hinojosa, 2004; Anderson & Lang, 2007; Martínez et al, 
2008) s'ordenaran cronològicament, separats per ";". 
 

Cita de referències a la "Bibliografia" (a la fi de l'TFG): 
S'ordenaran alfabèticament. Si els autors de l'article coincideixen, s'ordenaran en funció de l'any (del més antic a el 
més actual). El format seguirà els següents exemples: 
 
a) Articles en Revistes: 

Estructura general: Autor/s. Títol de l'article. Abreviatura internacional de la revista. any; volum (nombre): 
pàgina inicial-final de l'article (excepte publicacions en línia); DOI (Digital Object Identifier) si està disponible. 
Si els autors fossin més de sis, s'esmenten els sis primers seguits de l'abreviatura et al. 
Exemple: Maffini MV, Canatsey RD. An expanded Toxicological profile of tetramethyl Bisphenol F (TMBPF), a 
precursor for a new food-contact metall packaging coating. Food Chem Toxicol. 2020; 135: 110.889; 
https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.110889. 

 
b) Llibres i altres monografies: 

Estructura general: Autor/s. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; ISBN (International Standard 
Book Number); any. La primera edició no cal indicar-la. L'edició sempre es posa en nombres aràbics i 
abreviatura: (2a ed.) Si l'obra estigués composta per més d'un volum, hem de citar-lo a continuació de l'títol 
del llibre, (Vol. 3). 



                                                                                
Exemple: Damodaran S, Parkin KL. Fennema 's Food Chemistry. 5a ed. USA: CRC Press; ISBN 978-148-220-812-
2; 2017. 
 

c) Capítol de llibre 
Autor/s del capítol. Títol de capítol. En *: Director / Coordinador / Editor d'el llibre. Títol del llibre. Edició. Lloc 
de publicació: Editorial; ISBN (International Standard Book Number); any; pàgina inicial-final de capítol. 
Exemple: Thompson Chagoyan OC, Gil Hernández A, Ledesma Ferret JA. Nutrigenòmica: la nova frontera de la 
nutrició. En: Ruy-Díaz Reynoso JAS, Barragán Jain R, Gutiérrez Olvera RE, editors. Endonutrición. Suport 
nutrició. 2ª ed. Mèxic: Manual Modern; ISBN: 978-607-448-323-9; 2013; 267-281. 

 
d) Comunicació presentada a un congrés 

Autor / s de la Comunicació / Ponència. Títol de la Comunicació / Ponència. En: Títol oficial de Congrés. Lloc de 
publicació: Editorial; any. pàgina inicial-final de la comunicació / ponència. 
Exemple: Fennell, TR. Assessing and Predicting Human Exposure to Nano-and Microplastics. En: SOT Annual 
Meeting & ToxEpo. Virtual: Oxford University Press; 2021. 51-52. 

 
e) Tesis doctoral 

Autor/a. Títol de la tesi. Tesi doctoral; Universitat on s'ha dut a terme, any de defensa. 
Exemple: Alemany Costa L. Bioaccesibilidad i efectes biològics d'esterols vegetals i els seus òxids en una 
beguda làctia enriquida en esterols vegetals. Tesi doctoral; Universitat de València, 2013. 

 
f) Document legislatiu 

Exemple: Reial Decret 863/2003, de 4 de juliol, pel qual s'aprova la Norma de qualitat per a l'elaboració, 
comercialització i venda de configures, gelees, melmelades de fruita i crema de castanyes. (BOE núm. 160, de 
5 de juliol de 2003). 

 
g) Material electrònic 

• Article de revista a Internet. Autor/s de l'article. Títol de l'article. Nom de la revista [revista a Internet]. any; 
volum (nombre): [Extensió / pàgines]. [Data d'accés]. Adreça electrònica. 
Exemple: Zuluaga-Gómez M, Cohen-Cajiao JI, Berrouet-Mejia MC, Estrada-Atehortúa AF. Associació de 
Anabòlics com a suplement esportiu i Infart Agut de l'Miocardi: report de cas. Revista de Toxicologia. 2020; 
37 (2): 80-83. [Accés 8 juliol 2021]. Disponible a: http://rev.aetox.es/wp/index.php/asociacion-de-anabolicos-
como- suplement-esportiu-i-infart-agut-de el-miocardi-reporti-de-cas /. 
 
• Seu web o Pàgina d'inici del inici d'un lloc web. Autor / s. Títol. [Data d'actualització; data d'accés]. Adreça 
electrònica [seu Web] 
Exemple: EFSA, European Food Safety Authority. Titanium dioxide: E171 no longer considered safe when 
used as a food additive. [actualizada el 6 de mayo de 2021; acceso 8 de julio de 2021]. 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no- longer-considered-safe-when-used-food-
additive. 

 
EXTENSIÓ MÍNIMA I FORMAT: L'extensió mínima és de 30 pàgines numerades incloent des de la Introducció fins el 
full final de Bibliografia, escrits en lletra Times New Roman o similar, de 12 punts, a espai d'interlineat 1.5, amb 2.5 
cm de marges pels 4 costats. Es lliurarà en format pdf a través de la seu electrònica de la Universitat de València 
(ENTREU). Podrà estar escrit en castellà, valencià o en anglès. 
 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive


                                                                                
 

Exemple de portada 
 
 

 

 
 
 

 
 

TREBALL FI DE GRAU 
Ciències Gastronòmiques 

 
 

“Títol del TFG” 
 
 
 
 
 

Estudiant: 

Tutor/s: 

Centre/Institució/Departament: 
(Mes i Any) 
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