
Correccions del TFG d'Helena Roca comentades: 
 

Aspectes formals gràfics, taules, plànols 
 

 Falta afegir les llegendes de les taules 2 i 3 a l’índex de taules 
- Afegit 
 
Bibliografia i cites 
 

 A les referències de la memòria quan es citen dos autors potser millor posar “i” en 
lloc de “and” Millor separar l’any de l’autor amb una “,” (és un suggeriment) només 
cal indicar el primer cognom (López Díaz, 2005 López, 2005) 

 Quan una “frase” o similar afectar a diferents autors es posa (López, 2005; Cao et 
al., 199) i no els dos entre parèntesis. ‐ A la bibliografia cal citar tots els autors no es 
correcte posar “et al” 

- La bibliografia s'ha canviat i va enumerada de forma que els dos  problemes es 
solucionen. 
 

 Utilitzar a bibliografia sempre la mateixa sistemàtica hi ha un títol tot amb 
majúscules i els llibres o capítols de llibres no estan citats tots iguals. 

- Revisat 
 

 El DOI no cal posar‐lo si es dona la referència completa, però si es dona s'ha de 
donar a tots els articles. 

- S'ha eliminat el DOI 
 

 L'Enciclopèdia Catalana no és una obra especialitzada en el camp, i no cal citar‐la ni 
al text de la memòria ni al llistat de referències 

- S'ha eliminat la cita 
 

 Si vols citar algun document de la Society of Dyes and Colourists aquest document 
ha de tenir un títol; la web sencera no té sentit citar‐la. 

- S'ha eliminat la cita 
 
Contingut general i discussió 
 

 No indicar en el índex general: índex de figures i taules 
- Fet 
 

 Posar agraïments abans d’índex global 
- Fet 
 

 Posar símbols i acrònims amb salt de pàgina. 
-Fet 
 
 
 
 



Altres observacions possibles 
 

  A l'abstract es parla de toxicitat i no es diu sobre quin/s organisme/s. Potser et 
refereixes a ecotoxicitat, però no queda clar. La última frase del paràgraf dedicat a 
material i mètodes creiem que ha d'anar precedit per una coma. 
 

- Canviat. S'especifica que és a la salut dels organismes vius. S'ha posat una coma a la 
frase que li mancava. 
 

 pàgina 16. Dius " ...altera tots el cicle biològic de la biota aquàtica (Concerns, 2013)" 
i la biota aquàtica no és una espècie, no diu exactament el què dius tu. Si rellegeixes 
l'article 
ho veuràs 
 

- D'acord, la redacció prèvia podia donar una mala interpretació. La correcció és: 
"Pel que fa a l'impacte en el medi ambient, un dels principals problemes és la reducció 
de la llum que incideix en l'aigua degut al l'absorció del color. Això fa que hi hagi un 
disminució de l'activitat fotosintètica, fet que genera deficiència d'oxigen a l'aigua i 
altera els cicles biològics de diferents espècies de la biota aquàtica." 
 

  Pàgina 17: substituir: “El procés de reducció de metalls de valència zero (MVZ) o 
partícules metàl∙liques (PM) ha….”“El procés de reducció de l’enllaç azo per metalls 
de valència zero (MVZ) o partícules metàl∙liques (PM) ha….” 

- Fet 
 

  pàgina 17. Dius que la "biodegradabilitat és molt lenta" sense comparar‐la amb cap 
altra. 

- Potser es mal interpreta: El que diu és que "la biodegradabilitat natural" és molt lenta, 
per tant es compara amb mètodes estudiats per catalizar el procés natural i fer-lo més 
eficient donat que hi ha sobre contaminació. Mirar pàg. 17. 
 

  pàgina 24 fas referència al disseny experimental. ¿No seria més correcte execució 
de l'experiment o protocol experimental?  

- Fet. Disseny experimental s'ha substituit per protocol experimental ja que és el terme 
correcte. 

 

 Quantes rèpliques has fet de cada situació? Quin disseny has seguit: blocs a l'atzar, 
Split‐plot, quadrats llatins? 

- Veure pàgina 23 (Estudi I) i pàgina 28 (Estudi II). En el cas del primer estudi I es van fer 
3 repeticions de cada condició. Al estudi II se'n va fer una mostra de cada condició ja 
que no se'n podien fer estudis de cinètica degut als resultats obtinguts 
 

  Sorprèn que els noms de tots els colorants estiguin en anglès. Ens consta que 
alguns tenen traducció al català. 

- Canviat. S'han escrit en català els colorants dels quals en sabem la traducció. 


