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Índex

Ha de ser comprensiu de totes les matèries tractades en la memòria i que 
faran referència al número de pàgina on es troba dita matèria.
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1. Visió global de l’activitat i aspectes generals

Contingut proposat:
Per  tal  de comprendre  el  món on  s’ha desenvolupat el  treball,  l’alumne 
haurà  de  fer  un  breu  estudi  del  sector  d’activitat  de  l’entitat  que  li 
proporcioni  una  bona  visió  de  conjunt.  Haurà  de  dedicar  una  atenció 
especial als aspectes que s’indiquen a continuació:

 Presentació de l’empresa
 Descripció del sector d’activitat de pertinença de l’entitat.
 Descripció  de  les  diferents  activitats  i  productes  i/o  serveis  que 

ofereix l’entitat.
 Descripció de l’organigrama organitzatiu de l’entitat.
 Descripció del lloc de treball.  

Indicacions:
Aquesta part és la part introductòria de la memòria perquè és on es descriu  
l’entitat  en quina s’està  treballant.  La seva redacció  cal  que sigui  clara, 
concreta i sintètica.
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2. Descripció detallada de les tasques encomanades

Contingut proposat:
En aquest  apartat  l’alumne tindrà  que detallar les  tasques que ha anat 
desenvolupant  en el seu lloc de treball.
S’ha  de  fer  constar  tot  allò  que  sigui  important  en  l’aplicació  de 
coneixements i habilitats apreses i en l’aprenentatge d’altres de nous que 
han estat significatius en el desenvolupament del treball.

Indicacions:
Aquesta part és sens dubte la part central de la memòria perquè és on es  
condensa la  tasca de redacció  més important i  la part  més extensa del  
treball. La seva redacció cal que sigui clara, concreta i sintètica.
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3. Conclusions i valoració final

Contingut proposat:
En aquest  apartat  l’estudiant  haurà  de justificar  les  raons per  les  quals 
considera  que  la  seva  experiència  laboral  es  pot  reconèixer  per  les 
pràctiques acadèmiques externes de la titulació que està cursant. 

Per altra banda, cal donar una opinió personal del desenvolupament del seu 
treball en sí mateix fent una autocrítica de l’activitat. I fer una reflexió sobre 
el  paral·lelismes  de  l’experiència  laboral   amb les  matèries  pròpies  dels 
estudis que està cursant.  
 
 
Nota:
La redacció dels tres apartats anteriors, pot estar integrada per subcapítols  
i tots aquells altres recursos: referències bibliogràfiques, citacions literals,  
notes a peu de pàgina, gràfics, taules, fotografies, etc.  que es consideri  
convenient d’introduir. 
Cal que estiguin ben estructurats i que responguin a una bona planificació.  
És molt important, també, respectar els aspectes referents a les propietats  
textuals  (adequació,  coherència  i  cohesió),  a  la  correcció  ortogràfica,  
gramatical i formal.)
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Bibliografia

En  aquest  apartat  s’ha  de  referenciar  tota  la bibliografia  i  webgrafia 
emprada en l’elaboració de la memòria, seguint per això un ordre alfabètic 
d’autors per cognoms i any.
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Annexes

A continuació s’adjunten tots els annexes que es creguin necessaris.

Memòria Pràctiques Externes 7



i


