SAPIÈNCIA PREMIS

Guía per a l’elaboració de la memòria
descriptiva del projecte d’investigació
i el vídeo de presentació

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Normes generals:
• La memòria del projecte ha d’enviar-se en format digital a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es
• Pot estar redactada en castellà, valencià o anglés.
• El títol ha de fer referència de manera explícita al contingut del projecte.
2. Estructura i format:
La memòria constarà d'un únic arxiu en format PDF, que s’anomenarà de la següent manera:
en primer lloc, aniran les inicials de l'àrea temàtica; Arts i Humanitats [AH], Ciències de la Terra i la Vida [CTV],
Tecnologies i Enginyeries [TU], Física, Química i Matemàtiques [FQM] o Ciències Socials i Jurídiques [CSJ].
A continuació, un guió baix (_) i l'acrònim del projecte. Exemples:
CTV_SMARTGREEN.PDF
FQM_QUANTUM.PDF
CSJ_EXPLORAMUNDI.PDF
En cap lloc de la memòria del projecte ﬁgurarà el nom dels autors/es, ni del tutor/a.
El cos de la memòria ha de mostrar la següent estructura:
• Títol i acrònim del projecte.
• Resum del projecte.
• Introducció: antecedents, com sorgeix el projecte i el seu caràcter innovador.
• Objectius i hipòtesis de la investigació (incloent, si fora el cas, si el projecte està encaminat a resoldre algun repte
social).
• Materials i mètodes emprats.
• Resultats i discussió/anàlisi.
• Conclusions.
Les referències biblogràﬁques aniran annexades a la memòria.
Les normes per a l'edició i format de la memòria seran les següents:
• L'extensió màxima permesa seran 40 pàgines (exclosos tots els annexos). Les pàgines hauran d'anar numerades
en l’extrem inferior dret, marges de 2 cm (superior, inferior, esquerre i dret), font Times New Roman/Arial/Calibri
d'11 punts i interlineat senzill.
• Les cites i referenciat bibliogràﬁc en la memòria descriptiva poden seguir l'estil de les publicacions pròpies de
cada àrea temàtica, sempre que seguisquen el sistema de citació denominat "autor-any" (p. ex. sistema APA). En
qualsevol cas, l'estil triat haurà d'aplicar-se de manera consistent al llarg de la memòria escrita.
• Les transcripcions de llibres, revistes o altres fonts, s'inseriran en el cos del paràgraf mitjançant línies entrades o
sagnades i grandària de lletra inferior a 11 sempre que resulte llegible.
• Les paraules soltes escrites en una altra llengua o els títols de llibres o revistes aniran en cursiva.
• Si fora necessari, es podrà utilitzar negreta i/o subratllats per a destacar continguts. Es recomana utilitzar
únicament paraules majúscules per a títols o acrònims, o si és necessari per a complir les normes de cada llengua
segons recomanació de les institucions acreditades per a això.
3. Taules o ﬁgures
Es poden incloure ﬁgures i taules. S’anomenaran “Taula n” o “Figura n” en el text, amb numeració correlativa. Al peu de
les taules o ﬁgures, s'inclourà un comentari que explique el contingut; i si és necessari l'autor i la font d'on s'ha extret. Per
a les taules i ﬁgures la grandària de la lletra podrà ser inferior a 11 sempre que resulten llegible.
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VÍDEO DE PRESENTACIÓ
El format i estil del vídeo de presentació són lliures però almenys haurà d'incloure referències als antecedents i
motivació del projecte, objectius, metodologia i conclusions del projecte.
El vídeo de presentació no podrà contindre el nom dels autors/as, ni del tutor/a, ni es farà referència al centre d'estudis.
Tindrà una duració màxima de 4 minuts i haurà d'entregar-se en format mp4, en un arxiu nomenat de la següent manera:
En primer lloc, aniran les inicials de l'àrea temàtica; Arts i Humanitats [AH], Ciències de la Terra i la Vida [CTV],
Tecnologies i Enginyeries [TU], Física, Química i Matemàtiques [FQM] o Ciències Socials i Jurídiques [CSJ]. A
continuació, un guió baix (_) i l'acrònim del projecte, i seguidament _VIDEO. Exemples:
CTV_SMARTGREEN_VIDEO.PDF
FQM_QUANTUM_VIDEO.PDF
CSJ_EXPLORAMUNDI_VIDEO.PDF
L'arxiu s'enviarà a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es i tindrà un pes no superior a 1GB.
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