
INFORME DE PRÀCTIQUES 

Un informe de pràctiques sempre ha de contenir els següents apartats i per aquest ordre:

1. TÍTOL.
2. OBJECTIUS.
3. MATERIAL.
4. PROCEDIMENT.
5. RESULTATS.
6. DISCUSSIÓ.
7. CONCLUSIONS.
8. FONTS DOCUMENTALS.

Sobre els objectius. Es redacten per punts i de manera molt cbreu i clara. Responen a la 
pregunta: Què vull aprendre ?

Sobre els materials. Cal fer una llista amb el nom de tots els instruments i reactius que 
s’han utilitzat en la pràctica. Si és la primera vegada que els utilitzes cal incloure’n una 
fotografia i escriure’n el nom correctament. El nom dels reactius ha d’anar acompanyat de 
la fórmula química i la concentració sempre que sigui possible. Responen a la pregunta: 
Què he utilitzat ?

Sobre els procediments. Cal escriure de manera detallada com hem fet la pràctica pas per 
pas. T’has d’imaginar que algú que no l’ha fet, la pugui fer llegint el que tu has escrit en 
aquest apartat. Responen a la pregunta: Com ho he fet ?

Sobre els resultats. Cal presentar allò que hem obtingut de manera breu i MOLT CLARA. 
En cas necessari va molt bé utilitzat taules. No et deixis mai les unitats de mesura. Els 
resultats no es comenten, només es mostren tal qual s’han obtingut. Responen a la 
pregunta: Què hem obtingut ?

Sobre la discussió. Aquí cal fer un comentari dels resultats, Perquè hem obtingut el que 
hem obtingut ? Els resultats coincideixen amb els esperats ? són diferents ? per què ? 
Hem fet alguna errada experimental que valgui la pena comentar ? En aquest apartat es 
poden presentar els resultats analitzats i interpretats en forma de gràfic. Responen a la 
pregunta: Per què hem obtingut allò que hem obtingut ?

Sobre les conclusions. Es redacten sempre amb punts i són un resum molt clar d’allò que 
hem obtingut. Responen a la pregunta: Què hem après ?

Fonts documentals. És la llista de les referències documentals que hem utilitzat per a 
redactar l’informe.

Fonament teòric. S’inclou en informes de cursos superiors i consisteix en l’explicació d’aquells conceptes 
teòrics que hem utilitzat per la realització de la pràctica. Per exemple si hem fet una anàlisi química cal 
explicar com funciona, o quins teoremes hi ha darrera l’explicació que hem pogut fer dels resultats.


