
 

 

CARACTERÍSTIQUES TREBALL FI DE MÀSTER. MÀSTER INVESTIGACIÓ 

EDUCATIVA 

 

INTRODUCCIÓ 

El Treball Fi de Màster (TFM) constitueix una matèria pertanyent al cos pràctic 

del pla d’estudis del Màster d’Investigació Educativa amb una càrrega lectiva en el pla 

d’estudis de 6 crèdits ECTS, que ofereix a l’alumnat un espai per a posar en pràctica els 

coneixements d’investigació adquirits en la seua formació.  

Per tot açò, l’elaboració i/o defensa del TFM serà un instrument de síntesi del 

conjunt de competències desenvolupades en el Màster al llarg dels diferents mòduls 

formatius tant teòrics com a pràctics, d’acord amb els objectius concrets de formació 

propis de la titulació. 

ESTRUCTURA 

Es recomana la següent ESTRUCTURA per al TFM: 

 Portada  

 Resum/Abstract  

 Introducció  

 Mètode 

 Resultats 

 Discussió 

 Conclusions/línies futures d’investigació 

 Referències 

 Annexos 

ORIENTACIONS  

Portada 

En la portada del TFM han de constar els següents elements: 

- Títol del Màster 



- El nom del Centre: Facultat d’Educació 

- Títol de la investigació 

- Nom i cognoms de l’autor/a 

- Nom i cognoms del/de la Tutor/a i cotutors (si escau) 

- Nom línia d’investigació 

- El curs d’elaboració i convocatòria de defensa 

Resum/Abstract (en pàgina a part de la portada) 

- Títol de la investigació en castellà. 

- Resum d’un màxim de 200 paraules, interlineat simple. 

- Paraules clau: un màxim de 5. 

- Títol de la investigació en anglès. 

- Resum en anglès. 

- Paraules clau en anglès: un màxim de 5. 

Introducció 

 Definir clarament la necessitat que justifica la Investigació sobre la base de 

literatura científica pertinent. 

 Definir els conceptes clau.  

 Definir els objectius i hipòtesis (si les hi hagués) de la Investigació. 

Métode 

 Tipus de disseny de la investigació (ex. transversal, experimental…). 

 Descripció de la mostra i del procés de selecció de la mateixa. 

 Descripció dels instruments de mesura. 

 Procés que s’ha seguit en la investigació. Adequació del procés a estàndards 

ètics (consentiment informat,…). 

 Anàlisi de les dades. 

Resultats 

 Presentació dels resultats, que cal recolzar en representacions gràfiques i imatges 

quan siga el cas. 



Discussió 

 En aquesta part l’alumnat ha d’explicar i interpretar els resultats obtinguts en la 

Investigació recolzant-se en bibliografia pertinent, comparant-los amb els 

resultats obtinguts en altres estudis similars quan siga possible. 

Conclusions/línies futures de treball 

 Valoració de les conclusions aconseguides i propostes de línies futures d’ 

Investigació a partir del treball realitzat. 

Referències bibliogràfiques 

 La bibliografia comprén el llistat de les obres consultades i expressament citades 

al llarg del treball. Han de correspondre’s les cites del text amb les obres 

exposades en aquest apartat. Es presentarà al final de cada treball i se citarà 

seguint les normes formals APA 7th ed. 

Altres aspectes formals 

 Extensió: convé que se situe entre les 7000 i 9000 paraules 

 A partir de la 3ª pàgina, el cos del text. Tipus de lletra: times roman 12 o calibri 

12; Interlineat 1,5: Text justificat. 

 

El treball fi de màster (TFM) es lliurarà per campus virtual (UAProject) en el 

termini que s’establisca en aquesta plataforma.  

És requisit imprescindible per a l’avaluació del TFM l’haver superat 45 crèdits 

d’assignatures del Màster. 

 

PRESENTACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL 

 

- El treball es defensarà de forma pública davant un tribunal compost per 3 

membres, que seran els encarregats de realitzar l’avaluació del mateix.  

- La presentació tindrà una durada de 10-15 minuts, més 10 minuts 

d’observacions i preguntes per part dels membres del tribunal.  

- Es recomana l’ús de mitjans audiovisuals com per exemple power point o prezi. 


