
 

 

ORIENTACIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL TFM DEL 

MASTER DE SECUNDÀRIA 

Introducció 

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

del pla d’estudis del Màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes amb una càrrega lectiva en 

el pla d’estudis de 6 crèdits ECTS, que ofereix a l’alumnat un espai per a la reflexió sobre 

l’exercici professional i la relació dels coneixements teoricopràctics 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 i requerits en el perfil professional de cada especialitat del Màster. 

El TFM haurà de ser un exercici reflexiu i integrador, sent recomanable que el 

desenvolupament del TFM demostre el coneixement d’una base teòrica sòlida, 

fonamental i actualitzada, estiga relacionat directament amb la pràctica docent i puga ser 

aplicat a la mateixa en l’especialitat corresponent.  

 

Contingut i modalitats  

El TFM serà un treball original, autònom i personal i l’elaboració serà individual. 

El desenvolupament serà guiat per un tutor acadèmic assignat a cada estudiant pel 

departament corresponent i el treball final es defensarà davant un Tribunal d’Avaluació 

de l’Especialitat, que serà finalment el responsable de qualificar  l’estudiant.  

 L’alumnat podrà optar per realitzar un treball centrat en la identificació i anàlisi 

d’una problemàtica de centre o aula (de l’especialitat) o per una proposta d’innovació 

didàctica (també de l’especialitat). L’especificació de la problemàtica o de la innovació 

s’acordarà entre l’alumne o alumna i el tutor o tutora corresponent. Òbviament, aquesta 



especificació vindrà referida a aspectes relatius a l’alumnat, professorat, aula, 

departament i centre relacionats amb l’especialitat. 

1.- La identificació i anàlisi d’una problemàtica de centre o aula (de l’especialitat) 

L’alumnat que opte per aquesta modalitat identificarà i analitzarà una problemàtica 

de centre o aula que haja detectat, tractant d’identificar aquelles variables que influeixen 

per a quin aquesta situació aparega i intentant realitzar propostes que ajuden a solucionar 

el problema. 

Exemples/Possibles línies temàtiques per a un treball basat en la identificació i anàlisi 

d’una problemàtica: 

 Anàlisi d’un problema amb els pre-requisits d’aprenentatge (nivell baix, 

llacunes formatives de l’especialitat…). 

 Anàlisi d’una problemàtica d’interculturalitat, inclusió o grup de risc. 

 Anàlisi de problemàtiques de rendiment i satisfacció amb l’aprenentatge.  

 Problemàtica de convivència en el centre, prevenció de la violència, mediació. 

 Programa de desenvolupament d’habilitats socials; assertivitat, empatia, 

autocontrol, etc,. 

 Qualsevol altre treball similar que reunisca uns criteris de qualitat prèviament 

definits i que haja sigut consensuat amb el professor tutor del TFM. 

 

2.- Una proposta d’innovació didàctica (de l’especialitat) 

L’alumnat que opte per aquesta modalitat elaborarà materials educatius o didàctics 

específics, d’innovacions educatives, recursos i eines tecnològiques (software, hardware, 

etc.) d’ús educatiu. També es podrà optar per analitzar propostes innovadores que 

l’alumne/a haja observat en el centre i que facen referència a la metodologia, a aspectes 

relacionats amb l’atenció a la diversitat o alumnat amb n.e.e., amb l’avaluació, interacció 

entre agents del  procés d’ensenyament- aprenentatge, etc,. 

 

Exemples/Possibles línies temàtiques per a un treball basat sobre un estudi 

d’innovació didàctica: 

 Anàlisi d’una innovació metodològica o d’avaluació 



 Anàlisi de l’aplicació d’un programa d’innovació en atenció a la diversitat, 

interculturalitat, igualtat de gènere, inclusió o similar. 

 Col·laboració en la planificació d’una adaptació curricular per a estudiants 

amb característiques especials. 

 Breu recerca educativa sobre algun aspecte concret del procés d’ensenyament- 

aprenentatge. 

 Desenvolupament d’una innovació docent adequada a l’especialitat. 

 Qualsevol altre treball similar que reunisca uns criteris de qualitat prèviament 

definits i que haja sigut consensuat amb el professor tutor del TFM. 

 

Estructura 

El TFM es recomana que tinga una extensió d’entre 25 a 35 pàgines. Qualsevol 

document no elaborat per l’alumne o alumna ha d’anar en annexos. Si no existeix una 

anàlisi que justifique la seua presència seran considerats innecessaris. L’estructura que 

es proposa per al TFM és la següent: 

Portada 

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

- El logotip de la UA en la part superior. 

- El nom del Centre: Facultat d’Educació. 

- El tipus de treball: Treball de finalització de Màster. 

- El títol i el subtítol si en té.  

- Nom i cognoms de l’autor/a.  

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

- El curs d’elaboració i convocatòria de defensa. 

 

Índex 

 En l’índex han de constar totes les parts del treball i la pàgina on comença 

cadascun dels apartats. 

 

1. Justificació i/o introducció 

1.1. Definir clarament la problemàtica o necessitat que justifica el treball sobre la base 

de: 

a. Línies de treball existents en referència al contingut didàctic que es vol 

desenvolupar. Per a realitzar aquest punt és imprescindible realitzar una cerca 



bibliogràfica exhaustiva en les principals bases de dades nacionals i 

internacionals. 

b. Motivació teòrica que justifique l’elecció del tema, recolzant-se en autors 

rellevants en la matèria. 

c. Respostes que aporta la innovació docent, si és el cas, que la diferencien 

d’altres estratègies docents existents. 

1.2. Definir conceptes clau  

1.3. Definir els objectius del TFM, especificant el seu àmbit, abast i límits. 

 

2. Desenvolupament 

2.1 Contextualització 

La problemàtica o la innovació didàctica responen a unes necessitats 

educatives concretes i s’insereix en l’engranatge educatiu a través de les 

programacions d’aula i propostes pedagògiques de Departament. En la 

contextualització, l’autor del TFM haurà d’abordar, almenys, els següents 

aspectes: 

 Nivell de desenvolupament i coneixements de l’alumnat: En aquesta fase se 

centrarà el nivell de desenvolupament i de coneixements de l’alumnat en el 

qual se centra la problemàtica detectada o per a qui es proposa la innovació 

didàctica. El primer referint a les característiques cognitives, afectives i 

motrius del grup. I, el segon, analitzant l’evolució del contingut o objectiu 

didàctic des dels cicles educatius anteriors al cas, fins als posteriors. 

 La problemàtica o innovació docent dins de la Programació general d’aula i 

del Departament. 

 

2.2 Competències i continguts didàctics a desenvolupar. 

 S'hauran d'arreplegar de manera expressa els sabers bàsics que es pretenen 

desenvolupar, així com les competències clau i competències específiques que 

s'aborden i la relació que s'estableix entre tots dos elements 

2.3 Metodologia 

En aqueix apartat s’assenyalaran els estils i tècniques d’ensenyament que 

s’analitzen en la problemàtica o que sustenten la innovació docent. 

2.4 Atenció a la diversitat de l’alumnat 



Tenint present que qualsevol acció educativa es dissenya per a poder ser aplicada 

en qualsevol context i situació, s’arreplegaran en aquest apartat les estratègies per a 

l’atenció a la diversitat funcional de l’alumnat. 

2.5 Infraestructura 

S’assenyalaran les instal·lacions i materials emprades/analitzades en la 

problemàtica o necessàries per a la realització de la innovació. 

2.6 Materials didàctics 

Es descriuran els materials didàctics emprats o analitzats. 

En cas de realitzar una innovació docent, s’hi hauran de determinar amb claredat 

els criteris utilitzats per a la seua elaboració, així com l’explicació de l’ús. Els 

materials didàctics creats es podran arreplegar en un annex. 

Esment especial haurà de tenir l’ús de les noves tecnologies. Si s’utilitzen en el 

desenvolupament de la innovació docent, s’haurà de justificar la seua introducció amb 

la literatura existent i determinar els procediments d’ús. 

 

 

2.7 Avaluació 

Es descriuran els criteris d’avaluació, així com els instruments i procediments 

d’avaluació i qualificació. Els instruments que es generen hauran d’arreplegar-se en els 

annexos, si és el cas. 

2.8 Sessions de treball 

En aquest apartat es descriuran les sessions de treball. En el cas d’una innovació, 

l’alumne ha de reflectir els criteris de progressió que ha emprat en el disseny de les 

sessions. Haurà de diferenciar entre l’evolució dins d’una mateixa sessió, i entre sessions. 

S’hauran de presentar totes les sessions de treball que conformen el material d’innovació 

docent, si és el cas. 

3. Resultats  

Aquest apartat és opcional i només l’haurien de fer aquells que realitzen algun 

tipus de recerca i, per tant, n’avaluen els resultats.  

En aquest cas es recomana incloure la representació dels mateixos a través de 

gràfics/taules/etc. 

 

4. Discussió 



Aquest apartat també serà optatiu i es realitzarà en el cas que hi haja resultats. En aqueix 

cas s’han d’interpretar aquests resultats recolzant-se en autors de rellevància i comparant 

amb altres estudis similars quan siga possible. 

 

5. Conclusions/implicacions docents i propostes de futur 

En aquest apartat l’alumnat realitzarà una síntesi de les principals conclusions que 

es poden extraure del treball, reflexionant especialment sobre l’impacte en la pràctica 

educativa. Al seu torn, realitzarà futures propostes de treball. 

 

6. 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 exposades en aquest 

apartat. Es presentarà al final de cada treball i se citarà seguint les normes formals a l’ús 

(APA 7th ed., Harvard, Vancouver, etc.). 

 

7. Annexos 

 

Uns altres aspectes formals 
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