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Preàmbul  
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments 
oficials de màster tenen com a finalitat que l’estudiant adquireixi una formació avançada o 
multidisciplinària, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la 
iniciació en tasques investigadores. 

L’article 15.2 del Reial decret 1393/2007 assenyala de manera específica que el treball de fi de 
màster (en endavant, TFM) ha de formar part del pla d’estudis, i l’article 15.3 fa referència a 
l’elaboració i a la defensa del TFM, i especifica que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits. 

Es preveu, així mateix, que el TFM s’elabori en la fase final del pla d’estudis i estigui orientat a 
avaluar les competències associades al títol vinculades al TFM. 

En aquesta línia, la present guia té la finalitat d’adaptar el màster en Formació del Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
(en endavant, MFP), de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV, al dret vigent 
en les qüestions relatives a l’elaboració i defensa del TFM.  

1. Objecte 
El TFM permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les 
competències adquirides associades al títol de màster. La finalitat del TFM és la realització d'un 
treball pràctic integrador dels continguts formatius teòrics i pràctics rebuts i les competències 
adquirides en el títol sota la supervisió d’un tutor o tutora. 

Es defineix com un treball autònom i individual i s’ha de dur a terme sota la direcció d’un 
professor o professora tutor de TFM. 

El TFM és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS en què l’estudiant ha d’elaborar, 
presentar i defensar davant d’un tribunal, en un acte públic, un exercici original consistent en 
una recerca educativa realitzada en un context d’una o unes aules d’educació secundària. 

L’estudiant ha de dedicar unes 150 hores a elaborar-lo i el pot fer en català, castellà o anglès. 

El TFM s’ha de dur a terme, en el cas que sigui possible, en relació amb el centre de pràctiques. 

2. Organització  
El coordinador o coordinadora del MFP és el responsable d’elaborar la guia docent i el pla de 
treball d’acord amb el que estableix la Normativa de docència. 

La Comissió Acadèmica del MFP (en endavant, CAM-MFP) és l’òrgan competent per decidir 
sobre les incidències relacionades amb el TFM. S’encarrega de: 

• Proposar les línies de TFM. 
• Proposar un calendari de dates de sol·licitud, presentació final i defensa. 
• Assignar els tutors als estudiants. 
• Acceptar les propostes de TFM dels estudiants. 
• Fer el seguiment dels processos de tutoria per garantir-ne la qualitat. 
• Proposar els tribunals d'avaluació i organitzar els actes de defensa dels treballs. 
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3. Matriculació, períodes de defensa i avaluació 
L’estudiant pot matricular-se del TFM en el període de matrícula obert a l’efecte. 

El coordinador o coordinadora del MPF, o persona en qui delegui, ha de publicar les dates 
relatives als períodes de lliurament, defensa i avaluació dels TFM, que en tot cas s’han d’adequar 
al calendari del curs acadèmic. 

4. Responsabilitat i encàrrec docent 
El coordinador o coordinadora del màster ha de comunicar als departaments l’encàrrec docent 
de les tutories del TFM en funció de la matrícula de cadascuna de les especialitats. 

5. Direcció del treball 
El tutor o tutora del TFM ha de ser un professor o professora del departament que tingui 
assignada la docència tenint en compte l’especialitat de l’estudiant. La CAM-MFP ha de dur a 
terme l’assignació de tutors als estudiants. 

Els tutors han de dinamitzar i facilitar el procés d’aprenentatge, ajudar a definir el TFM i orientar 
els estudiants en el procés de desenvolupament, presentació i defensa del treball. 

Durant aquest procés s’han de dur a terme sessions de tutoria periòdiques (sincròniques). 
S'estipulen un mínim de tres sessions de tutoria individuals. 

Els professors tutors poden organitzar una sessió col·lectiva inicial amb tots els estudiants 
tutoritzats. En aquesta sessió han d’explicar els aspectes bàsics que defineixen i configuren el 
TFM, la normativa, els criteris de qualitat i els criteris d'avaluació, així com el procés i 
procediments que cal seguir. 

Els tutors han de dur a terme el procés d'orientació i tutoria a través d'eines asincròniques, i 
durant el període de realització del TFM han d’organitzar un mínim de tres sessions de tutoria 
personalitzada de caràcter síncron, seguint les indicacions següents: 

• Una sessió inicial individual per definir i concretar el TFM. 
• Una sessió individual de seguiment per revisar el procés de treball. 
• Una sessió final prèvia al lliurament del treball per fer una revisió completa de l'informe 

i del treball desenvolupat per l’estudiant en tota l'assignatura. Per fer més productiva 
aquesta última sessió, és recomanable i convenient que l’estudiant hagi enviat el treball 
complet perquè el tutor o tutora l’hagi pogut llegir i corregir prèviament. 

Una vegada conclòs el treball, cada tutor o tutora ha d’elaborar i enviar un informe d'avaluació, 
que el tribunal que avalua el treball ha de tenir en compte. Aquest informe s'ha de fer amb la 
plantilla que es faciliti i s’ha de pujar a l'espai corresponent de Moodle. L'informe inclou una 
anàlisi sobre el procés de treball de l'estudiant i sobre el TFM en si mateix (aspectes formals i de 
contingut). 

6. Assignació o elecció de temes 
El tema del TFM ha d’estar lligat a un d'aquests eixos: 

• La implementació d'una nova metodologia a l'aula per millorar els aprenentatges i els resultats 
acadèmics dels estudiants. 

• La creació i implementació de nous materials o recursos per millorar els aprenentatges i els 
resultats acadèmics dels estudiants. 
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• La implementació de nous recursos o sistemes d'avaluació dels estudiants que els permetin 
millorar els aprenentatges i resultats. 

Cada estudiant ha de consensuar el tema específic del TFM amb el seu tutor o tutora i amb el 
centre on l’ha d’implementar. Cal signar un document d'acceptació de la proposta, que la CAM-
MPF ha de validar posteriorment. 

7. Estructura del treball (vegeu l’annex 1) 
a. Portada 

b. Resum en català/espanyol 

c. Paraules clau en català/espanyol 

d. Resum en anglès (abstract) 

e. Paraules clau en anglès (keywords)  

f. Índex 

g. Introducció 

h. Estat de la qüestió 

i. Metodologia d'investigació i instruments de recerca (annex 2) 

j. Intervenció educativa  

k. Anàlisi de dades 

l. Resultats 

m. Conclusions 

n. Bibliografia 

8. Lliurament i defensa 
Per a la presentació i defensa del TFM, cal tenir en compte aquest procediment: 

• En la data límit de lliurament de la documentació per defensar el TFM, l’estudiant ha de 
facilitar el TFM en format electrònic pujant-lo en format PDF a l’espai Moodle. Els 
treballs lliurats més tard de la data màxima s’avaluen com a no presentats. 

• Un cop pujat el treball a través de l’espai Moodle del TFM i finalitzat el termini oficial de 
lliurament, es considera que l’estudiant s'ha presentat a la convocatòria en curs i no es 
pot retirar d’aquest procés. A partir d'aquest moment, el tribunal ha d’avaluar el treball 
lliurat. 

• Per fer la defensa del TFM, cal comptar amb un informe favorable del tutor o tutora, 
que l’estudiant ha de pujar a la plataforma al mateix temps que hi puja el TFM. El tutor 
o tutora ha de fer arribar aquest document en PDF i degudament signat quan cregui que 
el treball reuneix tots els requisits formals i de contingut per poder-se presentar. 

El treball ha de tenir un màxim de 60 fulls (annexos a banda) i s’ha de fer amb lletra Verdana, 
mida 12 i interlineat 1,5. El sistema de citació i referències ha de ser en format APA (versió 6). 

El TFM es defensa de forma pública i presencial davant d’un tribunal organitzat pel coordinador 
o coordinadora del màster. No obstant això, amb caràcter excepcional i després d’una sol·licitud 
formal i motivada signada per l’estudiant i el coordinador o coordinadora del màster o persona 
en qui delegui, es pot autoritzar la defensa a distància de forma virtual, sempre que es 
produeixin les condicions tècniques, administratives i econòmiques que en permetin la viabilitat. 
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El tribunal avaluador de la presentació i defensa està format per tres professors tutors de TFM. 

9. Avaluació i qualificació 
El TFM s’avalua en convocatòria única i continuada. Aquesta informació ha de constar 
explícitament a la guia docent. 

Els períodes de qualificació són els establerts per a la resta d’assignatures d’acord amb el 
calendari acadèmic del MPF. 

L’estudiant pot sol·licitar l’avançament o l’endarreriment de la convocatòria d’avaluació en els 
supòsits i el procediment establert a la Normativa de matrícula de grau i màster, per bé que cal 
que n’informi el tutor o tutora. 

L’estudiant té dret a elaborar, presentar i defensar el TFM en idiomes diferents al català o 
castellà, sempre que es pugui constituir un tribunal de professorat amb un nivell adequat de 
l'idioma seleccionat. Per fer-ho, cal que ho demani quan presenti la proposta de tema del treball.  

Els estudiants de l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana/Castellana han d’elaborar, 
presentar i defensar el TFM obligatòriament en català o en castellà, en funció de la seva titulació 
d’accés. 

L’avaluació final del TFM consta de: 

• Nota del tutor o tutora (50%): el 20% correspon al procés d’elaboració del TFM i el 30% a 
la valoració de la memòria (annex 3). 

• Tribunal avaluador de la presentació i defensa (50%): el 30% correspon a la valoració de la 
memòria i el 20% a la defensa pública (annex 4). 

 
Per superar el TFM cal obtenir un mínim de 5 en cadascuna de les avaluacions (tutor o tutora i 
tribunal). 
 
El tribunal avaluador és designat per la CAM-MFP i està format per tres professors tutors de TFM 
(president o presidenta, secretari o secretària i vocal). 
 
La nota final del tribunal és la mitjana de la suma de la puntuació individual de cada membre del 
tribunal.  
 
El plagi o qualsevol altra acció demostrativament fraudulenta en l’elaboració del TFM comporta 
per a l’estudiant la nota de suspens. En cas que sigui el tribunal qui detecti l’activitat fraudulenta, 
cal informar-ne l’estudiant abans de la defensa pública del treball per evitar-ne la presentació.  
 
El TFM es qualifica numèricament. Si la qualificació és igual o superior a 9, el tribunal pot 
proposar la menció de matrícula d’honor (MH); en cas que el nombre de propostes superi les 
permeses per la Normativa acadèmica de màster, la CAM-MFP ha de decidir a qui atorga la MH, 
per la qual cosa en cap cas se n’ha d’informar l’estudiant amb antelació. La CAM-MPF ha de 
prendre en consideració totes les propostes de qualificació de MH, i després de consultar-ho 
amb el tutors dels treballs i els tribunals corresponents, ha de decidir a qui atorga aquesta 
qualificació. 

El secretari o secretària del tribunal, supervisat pel president o presidenta, ha de publicar les 
qualificacions a l'espai adequat de la matèria al Moodle com a mètode de comunicació a 
l’estudiant amb un termini màxim de 2 dies lectius després de la defensa pública del treball. 
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En el cas que l’estudiant no estigui d’acord amb la qualificació obtinguda, cal que segueixi el que 
estableix la Normativa acadèmica de màster de la URV per a la revisió de les qualificacions finals. 

10. Dipòsit del treball i repositori institucional (vegeu l’annex 5) 
Els TFM s’han de dipositar al repositori institucional de la URV. 

Els que obtinguin una qualificació igual o superior a 8 han de ser visibles i de lliure consulta per 
a usos docents, de recerca o d’estudi personal. 

La URV ha d’establir els requisits formals del TFM de cara al repositori institucional. 

11. Propietat intel·lectual i industrial 
Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFM s’han de regular en els 
termes i condicions previstos en la legislació vigent. 

En qualsevol ús que es faci dels TFM, sempre s’hi ha de fer constar l’autoria, la naturalesa del 
treball i la vinculació amb la URV. 

12. Confidencialitat 
La Facultat de Ciències de l’Educació o Psicologia ha d’habilitar els procediments oportuns per 
garantir que no es publiquin determinats aspectes en cas de circumstàncies excepcionals. 

 

Disposició addicional 
El vicerectorat competent en matèria de postgrau és, per delegació del rector o rectora, l’òrgan 
competent per resoldre totes les qüestions relatives a l’aplicació i interpretació d’aquesta 
normativa, així com per fer-hi excepcions, si s’escau. En aquest últim cas, els estudiants han de 
motivar l’excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment. 

 

Disposició final. Entrada en vigor 
Aquesta normativa entra en vigor el dia que l’aprova la Junta de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia. 
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Annex 1 Estructura del treball 
a. Portada 

i. Títol del treball; nom, cognoms i DNI de l’estudiant, i nom complet del 
tutor o tutora 

ii. Logotip de la URV 
iii. Títol del màster 

b. Resum en català/espanyol 
i. Entre 150 i 300 paraules 

c. Paraules clau en català/espanyol 
d. Resum en anglès (abstract) 

i. Entre 150 i 300 paraules 
e. Paraules clau en anglès (keywords)  
f. Índex 

i. De continguts 
ii. De taules, gràfics i il·lustracions  

g. Introducció 
i. Màxim dues pàgines 

h. Estat de la qüestió 
i. A partir de la cerca d’articles a les bases científiques Web of Science, 

Scopus o Erih 
ii. Sistema de citació APA6 

iii. Es recomana utilitzar el programari Mendeley  
iv. Entre 5 i 10 pàgines 

i. Metodologia d'investigació i instruments de recerca 
i. Hipòtesi o objectiu de la innovació/recerca 

ii. Màxim 2 pàgines 
iii. Vegeu l’annex sobre metodologia 

j. Intervenció educativa.  
i. Unitat o seqüència didàctica per dur a terme la intervenció en el format 

del Departament d'Ensenyament, basada en el currículum vigent i en 
funció de l’etapa educativa (ESO, batxillerat o cicle formatiu) 

k. Anàlisi de dades 
i. L’anàlisi es pot fer manual o amb programari específic 

ii. L’anàlisi és quantitatiu, qualitatiu o mixt en funció de la metodologia i 
instruments seleccionats 

l. Resultats 
i. Mostra dels resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de dades 

m. Conclusions 
i. Relacionades directament amb els resultats obtinguts 

ii. Amb referències a l’estat de la qüestió 
n. Bibliografia 

 

  



9 
 

Annex 2 Metodologia de recerca 
 

Els dissenys metodològics de recerca educativa possibles per al TFM són: 

• Quantitatiu 

• Quasiexperimental amb grup control i experimental amb pretest i posttest 

• Instruments:  

• Prova d’avaluació validada o validada per experts 

• Test de motivació d’autors reconeguts 

• Programari recomanat per a l’anàlisi de dades: JASP 

• Qualitatiu 

• Estudi de cas 

• Instruments 

• Resultats acadèmics 

• Entrevistes 

• Observació sistemàtica 

• Anàlisi de treballs dels estudiants 

• Anàlisi d’enregistraments de vídeo 

• Programari recomanat per a l’anàlisi de dades: QDA MINER LITE 

• Mixta 

• Utilització conjunta dels dos anteriors  
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Annex 3 Rúbrica per al tutor/a 
Rúbrica d’avaluació del TFM del màster en Formació del Professorat d’ESO i BAT, FP i EI 

 

Data:  

Signatura del tutor/a 

  

Nom de l’estudiant: 
 
Cognoms de l’estudiant: 
 
TFM. Especialitat: 
 
Tutor/a: 
 
Títol del treball 
 

N
o 

as
so

lit
 

As
so

lit
 a

m
b 

co
nd

ic
io

ns
 

As
so

lit
 

As
so

lit
 a

m
b 

qu
al

ita
t 

M
ol

te
s 

m
an

ca
nc

es
  

i i
m

po
rt

an
ts

 

Al
gu

ne
s 

m
an

ca
nc

es
 

im
po

rt
an

ts
 

Po
qu

es
 

m
an

ca
nc

es
 

Se
ns

e 
m

an
ca

nc
es

 

Procés (40%) 
RA1. L’estudiant 
planifica i 
desenvolupa el 
treball/projecte 
de forma 
autònoma, 
organitzada i 
científica 

 Planifica el temps i gestiona les tasques. 
 Mostra actitud proactiva davant la 

realització del projecte. 
 Cerca informació en les bases de dades 

recomanades 
 Planteja el problema de recerca. 
 Segueix i aplica correctament una de les 

metodologies proposades. 
 Fa una anàlisi de dades correcta. 
 Arriba a uns resultats i elabora unes 

conclusions científiques.  

Observacions (opcional) 

0-4 4-6 6-8 8-10 

Memòria/ 
Informe (60%) 
RA2. L’estudiant 
genera un 
document 
científic quant a 
estructura i 
continguts 

 Aplica els aspectes formals sobre la 
comunicació escrita. 

 Respecta l’estructura recomanada. 
 Descriu el problema de recerca. 
 Utilitza la metodologia i els instruments 

adequats.  
 Redacta resultats i conclusions. 
 Utilitza la bibliografia seguint les normes 

APA. 
 Visibilitat (si n’hi ha).  

Observacions (opcional) 

0-4 4-6 6-8 8-10 

Observacions generals (opcional): 
 
 
 
 
 

Puntuació total 
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Annex 4 Rúbrica per al tribunal 
Rúbrica d’avaluació del TFM del màster en Formació del Professorat d’ESO i BAT, FP i EI 
(rúbrica per al tutor/a) 

 

 

Data: 

Nom i cognoms del president/a 

 

Signatura 

Nom i cognoms del vocal 

 

Signatura 

Nom i cognoms del 
secretari/ària 

 

Signatura 

 

 

 

Nom de l’estudiant: 
 
Cognoms de l’estudiant: 
 
TFM. Especialitat: 
 
Tutor/a: 
 
Títol del treball 
 

N
o 

as
so

lit
 

As
so

lit
 a

m
b 

co
nd

ic
io

ns
 

As
so

lit
 

As
so

lit
 a

m
b 

qu
al

ita
t 

M
ol

te
s 

m
an

ca
nc

es
  

i i
m

po
rt

an
ts

 

Al
gu

ne
s 

m
an

ca
nc

es
 

im
po

rt
an

ts
 

Po
qu

es
 

m
an

ca
nc

es
 

Se
ns

e 
m

an
ca

nc
es

 

Memòria/ 
Informe (60%) 
RA2. L’estudiant 
genera un 
document 
científic quant a 
estructura i 
continguts 

 Aplica els aspectes formals sobre la 
comunicació escrita. 

 Respecta l’estructura definida. 
 Descriu el problema de recerca. 
 Utilitza la metodologia i els instruments 

adequats.  
 Redacta resultats i conclusions. 
 Utilitza la bibliografia seguint les normes 

APA. 
 Visibilitat (si n’hi ha).  

Observacions (opcional) 

0-4 4-6 6-8 8-10 

Defensa (40%) 
RA3. L’estudiant 
presenta i 
defensa el 
treball (davant 
un tribunal, en 
el cas del TFM) 

 Té en compte els aspectes formals sobre 
la comunicació oral. 

 Presenta el projecte desenvolupat amb 
el domini adequat. 

 

Observacions (opcional) 

0-4 4-6 6-8 8-10 

Observacions generals (opcional): 
 
 
 
 

Puntuació total 
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Annex 5 Instruccions per dipositar el TFM al repositori institucional de la 
URV 
 
1. L’estudiant ha de generar un arxiu comprimit (ZIP) amb les característiques següents: 

 
- Nom de l’arxiu .ZIP:  

 
TFM_FPRO-ESO_######.ZIP 

 
###### és el nom + primer cognom  
 
En els casos de TFM confidencial, el tractament ha de ser el mateix, però cal afegir-hi 
la paraula confidencial:  
 
TFM_FPRO-ESO_######.CONFIDENCIAL.ZIP  
 
- Contingut de l’arxiu .ZIP:  

 
Document  Format  Nom de l’arxiu  Descripció  
Autorització (*)  PDF  AUTORITZACIO_TFG_######.PDF  

AUTORITZACIO_TFM_######.PDF  
Document d’autorització 
signat pels autors  

Memòria del 
TFG/TFM  

PDF  MEMORIA _TFG_######.PDF  
MEMORIA _TFM_######.PDF  

Memòria del TFG/TFM  

Metadades (*)  XLS  METADADES_TFG_######.xls  
METADADES_TFM_######.xls  

Metadades omplertes 
per l’estudiant  

Resum  
(màxim 300 
paraules)  

PDF  RESUM_CA_TFG_######.PDF  
RESUM_CA_TFM_######.PDF  

Resum en l’idioma del 
TFG/TFM  

(màxim 300 
paraules)  

PDF  RESUM_ES_TFG_######.PDF  
RESUM_EN_TFG_######.PDF  
RESUM_ES_TFM_######.PDF  
RESUM_EN_TFM_######.PDF  

Resum del TFG/TFM en 
un altre idioma  

Presentació  PDF  PRESENTACIO_TFG_######.PDF  
PRESENTACIO_TFM_######.PDF  

Presentació de 
l’estudiant  

 

(*) Les plantilles dels documents estan disponible al web del repositori institucional de la 
URV:  

Per als treballs de fi de màster: 
 
http://repositori.urv.cat/introduccio-documents-al-repositori/treballs-de-fi-de-
master/  
 

2. L’estudiant ha d’enviar la documentació generada al professor responsable de 
l’assignatura TFM.  
 
3. El professor ha de recollir la documentació i enviar-la amb les notes corresponents de 
cada estudiant. L’enviament s’ha de fer a:  
 

repositori.sescelades@urv.cat 
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