
 

Documentació de les pràctiques 

 
Cada pràctica requereix dues classes de textos de documentació. En primer lloc, la presa de notes 

experimentals que enregistren l’experiment.  

 

En segon lloc, la memòria amb la qual l’equip de treball elabora un informe de l’experiment. Redacteu la 

memòria amb format MSWord.  

 

Les memòries es redactaran a ordinador, més que no a mà, i s'entreguen impreses en paper, grapades.  
 

Notes experimentals  

 

El propòsit primordial de les notes és la preservació de les dades i de les observacions que formen part de 

qualsevol investigació científica. Durant l’experiment convé centrar-se a consignar la informació de la 

manera més completa possible i deixar per a més tard la interpretació, ja que en un altre moment serà 

irrecuperable la visió de la situació amb tots els seus detalls que gaudim en plena experimentació.  

 

Les notes han de ser clares, concises i, sobretot, completes: s’hi consigna tota aquella informació 

necessària per a comprendre i interpretar posteriorment les dades, tant pel que fa a les accions realitzades, 

com al resultat de les mesures.  

 

És molt important consignar les dades experimentals de forma ordenada, utilitzant taules sempre que es 

faça un experiment canviant una variable determinada. El format de taula permet analitzar les dades 

conjuntament, veure les tendències de les dades, i localitzar errors si n'hi havia.  

 

Les taules es faran en paper quadriculat, i les mesures s-apunten directament en la taula.  

 

Memòria de l'experiment  

 

La presentació de resultats d'una pràctica s'efectua en una memòria que te la següent estructura de parts.  

 

 

Títol i autors  

Resum  És una síntesi de la memòria. S'exposa l’objectiu principal del treball i es 

donen els resultats finals així com les conclusions més importants. El resum 

d'una memòria ha de ser molt breu, no més de 10 línies.  

Introducció  Comencem el text amb una introducció on s’exposa el propòsit de 

l’experimentació, els antecedents del tema, i altres consideracions de caràcter 

general. La introducció juga un paper important en l’articulació del text, ja que 

posa el lector en situació i li permet formar-se una expectativa sobre el contingut 

de la resta. La introducció d'una memòria serà molt breu, no més de 10 línies.  

Secció 

Experimental  

La Secció experimental conté un informe sobre els procediments i les tècniques 

de mesura utilitzats, que permet entendre la metodologia pràctica del nostre 

experiment. (Evitarem estendre’ns sobre llocs comuns i detalls ben coneguts per 

tothom.) Observem que la finalitat de la Secció experimental és dir com hem 

procedit, no quins resultats hem obtingut.  

Resultats 

Discussió  

Aquesta és la part principal on reportem les mesures realitzades, presentem els 

gràfics corresponents i comentem les característiques principals de les 

observacions realitzades. Per a la discussió s'expliquen breument els fonaments 

físics o models teòrics que s'utilitzen i es mostren els ajusts de les dades segons 

la teoria. També s’efectua la interpretació física dels resultats experimentals i es 

comenta la seua significació general. S'han de ressaltar amb claredat els resultats 

principals, com ara les quantitats físiques que s'han determinat.  

Conclusions  Aquesta secció conté una breu síntesi de la investigació i les determinacions 

principals.  

 

  

https://mewtoo.uji.es/www.fisica/priv/documents/memoria.doc


Exemple de Taula 

 


