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El Treball Final de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un projecte original en 
el qual s’elaborarà una proposta educativa a partir dels continguts treballats als 
mòduls genèric i específic i de l’experiència duta a terme durant les pràctiques a 
centres docents o en empreses. 

El TFM és un treball individual dirigit pel professorat del màster. A cada estudiant se li 
assignarà un tutor el qual tindrà la funció d’assessorar i supervisar el projecte, essent 
responsabilitat última de cada alumne les opinions i afirmacions expressades a la 
memòria final. 

Tant l’alumne com el professor-tutor podran sol·licitar el canvi de tutor per causes 
motivades, que seran avaluades per la Comissió Acadèmica del MFP, els membres de 
la qual finalment admetran o no el canvi de tutor sol·licitat. 

En cas de necessitat, els tutors podran també formar part de les comissions 
avaluadores del TFM, tot i que quan això es produeixi el tutor s’abstindrà d’avaluar, 
com a membre de la comissió, el TFM de l’alumne que hagi tutelat. 

Tenint en compte el caràcter multidisciplinar del Màster i l’orientació professional, el 
treball s’orientarà a l’aplicació de les competències generals i específiques associades 
a la titulació. 

Les competències específiques vinculades al Treball Final de Màster són: 

- Analitzar i qüestionar les pròpies concepcions sobre els distints aspectes 
relacionats amb la professió docent. 

- Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica davant l’entorn social i cultural, 
l’entorn institucional en què treballa i davant la pròpia pràctica professional. 

- Recollir per escrit, de forma ordenada, el conjunt de sabers, experiències i 
reflexions crítiques desenvolupades al llarg del Màster Universitari en 
Formació del Professorat. 

 

Aspectes generals 

Per a l’obtenció del títol de Màster és obligatori una presentació pública del projecte 
davant una comissió constituïda a aquest efecte, en les dates designades per la 
comissió d’avaluació. 

La defensa només es podrà realitzar una vegada s’hagin superat els blocs genèric i 
específic i les pràctiques en centres docents. L’obtenció de la conformitat del tutor del 
TFM no implica necessàriament l’avaluació positiva del treball ja que l’avaluació del 
tutor serà la que s’expressi a l’informe que emetrà davant la comissió avaluadora del 
TFM. Hi constarà, a més de la nota, qualsevol altra informació que consideri rellevant 
(especialment referida al procés de tutela). 
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El temps màxim d’exposició oral del treball serà de 15 minuts. El temps que es 
dediqui a la discussió amb la comissió d’avaluació del TFM és potestat del president 
de la comissió. 

Un cop avaluat el TFM per la comissió, no hi haurà revisió de nota. En cas de suspès, 
la comissió avaluadora emetrà un informe, a disposició de l’estudiant als serveis 
administratius del CEP, en el qual s’especificaran les deficiències i els aspectes a 
millorar. En aquest cas, el TFM será recuperable, prè̀via nova matrícula, en una de les 
convocatòries següents, tenint en compte que només es pot fer ús d’una sola 
convocatòria (febrer, juny o setembre) per a cada curs acadèmic.  

 

Format i estructura del treball escrit 

- A la portada del treball s’han d’incloure les següents dades: nom del màster; 
Treball Final de Màster; títol del treball en català, castellà i anglès; nom i 
cognoms de l’estudiant; especialització del Màster que ha cursat l’alumne/a; 
nom i cognoms del tutor o de la tutora; universitat; mes i any.  

- L’extensió màxima serà de 50 pàgines DIN A4; la font de lletra arial i tamany 
12 punts, amb un interlineat de 1,5; els marges seran uniformes i justificats, 3 
cm (superior, inferior, lateral esquerra i lateral dret); les notes a peu de pàgina, 
els encapçalaments, gràfics, figures i taules tindran un tamany 10 en lletra 
arial. El material visual (com fotografies, mapes, gràfics...) no es 
comptabilitzarà en el còmput total de pàgines establert, així com tampoc 
l’índex, els annexos, les referències i la bibliografia. 

- El desenvolupament del treball ha de comptar, com a mínim, amb els 
següents elements: 

• Resum (extensió màxima d’una pàgina) i paraules-clau (màxim cinc) 
• Índex 
• Objectius del treball 
• Estat de la qüestió 
• Desenvolupament de la proposta 
• Conclusions 
• Referències 
• Bibliografia 
• Annexos 

- El treball pot incloure, a més, la justificació sobre l’elecció del tema i les 
aportacions i valoracions personals, si cal. 

- Les referències i la bibliografia ha d’estar convenientment referenciades 
seguint les normes internacionals de citació de les disciplines acadèmiques 
(en són un exemple: American Psychological Association, APA; Modern 
Language Association of America, MLA; International Organization for 
Standardization, ISO, etc.). Vegeu-ne l’annex 2. 
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Consells per a la defensa oral 

- És important mantenir un ordre en l’exposició. 

- Cal expressar-se amb claredat i correcció. 

- És imprescindible emprar un vocabulari adient. 

- És aconsellable emprar algun mitjà de presentació (PowerPoint o similar). 

- S’ha d’evitar reduir l’exposició a una mera lectura. 

 

Avaluació 

La nota del treball s’obtindrà seguint les següents proporcions: 

- Treball escrit presentat: 50% 
- Exposició oral: 35% 
- Informe del tutor/a: 15% 

Els criteris generals per a l’avaluació del TFM són (veure concreció a l’annex 3 i 4): 

- Claredat i ordre en la forma de presentació i en el continguts del treball. 
- Interrelació entre els mòduls-assignatures del Màster i les competències 

professionals. 
- Capacitat de síntesi dels continguts. 
- Habilitats comunicatives en la defensa del projecte. 
- Nivell d’aprofundiment dels continguts tractats. 
- Aportació personal. 
- Actualització de la documentació bibliogràfica manejada. 
- Consulta i ús de bibliografia i fonts mitjançant cites bibliogràfiques i notes a 

peu de pàgina. 

El plagi d’alguna part o de la totalitat del treball és motiu de desqualificació; 
l’estudiant haurà de repetir el Treball havent d’esperar a la següent 
convocatòria per a la seva presentació. 
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Annex 1 

Portada 
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https://cep.uib.cat/impresos/#IMP_TFM 
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Annex 2 

Cites i referències 
bibliogràfiques 
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Al treball s’ha de distingir entre “referències” i “bibliografia”. El terme “referències” 
té a veure amb tota la documentació (llibres, articles, capítols de llibre, etc.) que se 
cita de manera literal o no al text. A l’apartat “bibliografia” es tracta d’indicar la 
documentació que s’ha consultat però que no se cita al text. 

A les següents adreces, entre moltes altres, es poden trobar diferents maneres de 
citar i referenciar la bibliografia. Amb el tutor o la tutora s’ha de decidir la forma més 
adequada. 

 

http://apastyle.apa.org/ 

http://www.ua.es/centros/educacion/informacion/cita_referencias_texto_publicacio
n2006.PDF 

http://www.intec.edu.do/biblioteca/pdf/APA/Normas_APA%5B1%5D.pdf 

http://www.mistareas.com.ve/Tesis/guia-apa.pdf 

http://www.itinerario.psico.edu.uy/NormasAPA.htm 

http://www.ucab.edu.ve/tl_files/Revista%20Postgrado/pdf/normasapa.pdf 

http://www.doe.uva.es/metodos/apa-normas.htm 

http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citaselectronicas/iso690-2/iso690-2.html 

http://www.ops.org.bo/multimedia/cd/2008/SRI_8_2008/multimedia/documentos
/norma_iso690.pdf 

http://www.nutricion.ucr.ac.cr/TFG/APA%20refs.pdf 

http://www.uibcongres.org/imgdb/archivo_doc1903.pdf 
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Annex 3 

Indicadors d’avaluació del 
treball escrit 
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Per a l’avaluació del treball presentat la comissió avaluadora contemplarà els 
següents indicadors assignant una qualificació d’entre 0 i 10 a cada un i una 
qualificació global. Atès que la ponderació de la valoració de cada un dels indicadors 
no necessàriament ha de ser la mateixa, la valoració global no haurà de ser la mitjana 
aritmètica de les valoracions dels indicadors. 
 
 
 
 

Indicadors Puntuació 
Adequació del títol  
Presentació i format  
Estructura gramatical i correcció ortogràfica  
Ús de vocabulari tècnic i precís  
Extensió del treball  
Organització i adequació de l’índex  
Coherència entre els continguts tractats i els punts assenyalats a 
l’índex 

 

Adequació del resum i de les paraules-clau  
Adequació i nombre d’objectius  
Adequació de l’estat de la qüestió  
Adequació de la proposta desenvolupada  
Discussió adequada i suficient  
Cohesió del text expositiu  
Bibliografia adient i actualitzada  
Nombre i adequació de la bibliografia i les referències  
Ús correcte i suficient de cites bibliogràfiques i notes a peu de 
pàgina 

 

Consecució dels objectius prefixats al treball  
Aportacions del treball i qualitat de les aportacions  
Adequació de les conclusions  
Observacions: 
 

 

Qualificació global del treball  
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Annex 4 

Ítems d’avaluació de la 
defensa pública 
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Per a l’avaluació de la defensa pública del treball presentat, la comissió avaluadora 
determinarà el grau d’adequació dels següents ítems assignant una qualificació 
d’entre 0 i 10 a cada un i una qualificació global. Atès que la ponderació de la 
valoració de cada un dels indicadors no necessàriament ha de ser la mateixa, la 
valoració global no haurà de ser la mitjana aritmètica de les valoracions dels 
indicadors. 
 
 
 
 
 

Indicadors Puntuació 
El nivell de competència comunicativa   
La correcció de l’expressió oral i escrita  
El format de presentació   
El ritme d’exposició dels continguts  
La seqüència dels continguts  
La claredat i l’ordre de l’exposició  
L’ ús del temps d’exposició  
L’exposició del treball ha estat suficientment preparada  
L’exposició reflecteix i sintetitza el treball realitzat  
Observacions: 
 

 

Qualificació global de l’exposició  
 
 

 


