
Guia per ajudar a pensar i a elaborar el 
Treball Final de Màster

5 referències mínim i rellevants, i coherents amb tot el plantejament 
del treball
30 pàgines màximes, sense anexes
Mínim contactar com a molt tard, Desembre
Gener definir temàtica
Febrer guió i un primer esboç
Revisar els membres de tribunals 

A continuació es presenta algunes preguntes que és necessari 
formular-se i respondre durant l’elaboració del procés de confecció del 
Treball Final de Màster (TFM).
 Quin és el tema que pretenc estudiar?
 Quina és la pregunta inicial que em faig?

 Cal que sigui una pregunta que sigui una guia del treball 
 Cal que tingui molta claredat
 Com formular bones preguntes? Les preguntes han de 

contenir paraules com:
 Per què...? Per què hi ha aquest esdeveniment?
 En funció de què...? En funció de què apareix aquest 

fenomen?
 Hi ha una relació entre elements (X depèn de y...)?
 Com...? Com passa això?
 Quins...? Quins són els causants d´aquest 

esdeveniment?
 En quines condicions?
 Si això és important com ho puc desenvolupar?

 Quin és l’estat de la qüestió? Altres persones s’han plantejat 
aquesta pregunta o una pregunta similar? Què han fet? Què han 
trobat? Quins antecedents hi ha al voltant de la meva pregunta?
 Cerca bibliogràfica: articles i llibres claus de tema
 Síntesi argumentada de l’estat de la qüestió. Evidències 

teòriques
 Donar l´opinió i visió sobre el tema.
 Claredat i concisió d´idees
 Redacció d’una conclusió de l’estat de la qüestió
 Com dissenyo i/o observo una intervenció/situació 

educativa?

 Quina metodologia utilitzaré per donar resposta a la meva 
pregunta?
 Descriptiva (dades, anàlisi bibliogràfica)
 Explicativa
 Comparativa
 Estudi de cas
 Etnogràfica



 Investigació Acció
 Investigació Basada en el Disseny (Design Based 

Research – DBR)
 Com recolliré dades que puguin donar resposta a la meva 

pregunta? 
 Bibliogràfiques / documentals
 Empíriques: quantitatives i/o qualitatives
 Observació participants
 Evidències escolars
 ...

 Com analitzaré les dades recollides? . 
 Evidències empíriques
 Anàlisi de contingut: codis de categories 
o Estadística
 Anàlisi / meta-anàlisi bibliogràfica i/o documental
 ...

 Proposta d’intervenció i/o Discussió de resultats
 Proposta argumentada d’innovació docent.
 Discussió de resultats 
 ...

 Com extreure conclusions? Com redactar les conclusions?
En les conclusions pots escriure sobre els següents aspectes:
 Quin era l’objectiu del treball i les preguntes de recerca?
 Per què és important el treball? Quina importància tenen 

les dades trobades? Què s’aporta?
 Fins on he pogut respondre a les preguntes inicials? Fins 

on he arribat?
 Quins obstacles i problemes he trobat?
 Com es podria continuar la recerca?
 Anàlisi crític de les limitacions del treball.
 Presentació argumentada d’un treball futur en la temàtica 

del TFM: altres possibilitats d’estudi 
 Què he après en aquest treball?

 Aspectes a tenir en compte en la redacció del treball
 L’escriptura del treball ha de ser el propi d’un treball 

científic i acadèmic i amb un llenguatge formal i acurat.
 El treball ha d’estar ben estructurat, utilitza títols i 

subtítols.
 Utilitza un corrector ortogràfic i revisa la ortografia de tot 

el text.
 Utilitza els diccionaris online de sinònims – antònims i 

intenta fer un redactat ric en quant al  vocabulari. 
 Per altres aspectes formals segueix la següent guia: 

http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies.php  



Temporització recomanada del TFM
 Desembre: Contactar amb el tutor i definir temàtica i 

enfocament del TFM
 Gener: Tenir el guió del treball i una primera redacció de la part 

teòrica – bibliogràfica
 Febrer: Redacció acordada amb el tutor del marc teòric i disseny 

de la intervenció educativa
 Abril: durant les pràctiques, recollida de dades o evidències.
 Maig: Redacció de les discussions de resultats

ENTREGA DEL TREBALL ESCRIT AL TUTOR/A I INSCRIPCIÓ 
DEL TFM A LA SECRETÀRIA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ 
EN FUNCIÓ DELS DOS TERMINIS SEGÜENTS:

1r. Termini: 2n. Termini:

 Vist i plau del tutor/a 31 de maig

 Data límit lliurament, 06-10 de 
juny

 Presentació / defensa:  13-17  de 
juny

 20 a 23 de juny tancament de 
l’acta. 

 Vist i plau del tutor/a 29 de juliol

 Data límit lliurament, 05-09 de setembre

 Presentació   /  defensa:  12-16   de 
setembre.

 19 a 22 de setembre tancament de 
l’acta. 

 


