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Presentació 

L’elaboració de un projecte de  recerca no es una  feina  fàcil per un alumne. Aquesta 

guia  es  un  recull  de  recomanacions  que  pretén  donar  pautes  clares  i  concises  en 

relació a  la elaboració  i presentació del vostre treball fi de Màster (TFM). Existeix una 

gran quantitat de bibliografia molt interessant que ha de complementar aquesta guia i 

que  considero  que  us  pot  ajudar  a  fer més  fàcil  aquest  camí  tan  apassionant.  La 

trobareu al final d’aquest document. 

 

Dra. E. Cabrera 
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 Apartats i ordenació del Treball Fi de Màster 

a) Una pàgina al principi amb el títol i l’altra al final del document en blanc. No conten 

a l’hora de paginar. No han de tenir cap figura. 

b) Pàgina del títol: cal que contingui els elements essencials per a identificar el TFM. 

i. L’afiliació de la universitat (Logo) i del centre sanitari. 

ii. El títol del TFM. El títol és una expressió o frase curta que serveix per 

a identificar el tema del TFM. És una part important perquè serveix 

per  a  difondre  i  catalogar  el  TFM.  Cal  evitar  les  descripcions 

ambigües. 

iii. El nom de l’autor 

iv. L’afiliació del centre 

v. Treball Fi de Màster. Màster Universitari en Cronicitat i Dependència 

vi. El nom del tutor 

vii. Data d’entrega del TFM 

 

Els   projectes de  recerca estan protegits  internacionalment  contra plagi, per  això  al 

revers  de  la  pàgina  del  títol  ha  de  portar  el  copyright  següent  “  Prohibida  la 

reproducción total o parcial de este texto por medio de imprenta, fotocopia, microfilm 

u otros, sin permiso previo expreso de la Escola Superior en Ciències de la Salut (UPF)” 

 

c) Resum / abstract, màxim uns 1 foli. Cal presentar el tema  i  l’objectiu d’estudi,  les 

hipòtesis  del  treball  i  la  metodologia  utilitzada,  els  resultats  i  les  conclusions 

generals de  la  investigació  i  les  implicacions. El resum cal que sigui concís   ha de 

donar  al  lector  una  idea  del  conjunt  del  contingut,  de  la  originalitat  i  del  valor 

científic del PI.  
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d) Índex, llista de taules i llista de figures: aquestes tres llistes remeten a pàgines del 

TFM. La  llista de taules  i  la  llista de figures ocupen pàgines separades. La  llista de 

sigles  i  abreviacions  amb  ordre  alfabètic    esmenta  les  sigles    i  abreviacions  que 

s’utilitzen  al  treball  i  explica  el  seu  significat.  Cal  respectar  les  regles  i  les 

abreviacions que s’utilitzen generalment.  

e) Dedicatòria : és un homenatge de l’autor a una o diferents persones (opcional). 

f) Cos del TFM:  Un PI haurà de tenir un màxim de 50 pàgines i haurà de contenir com 

a mínim els següents apartats: 

 Introducció: breu introducció del tema d’investigació. 

 Revisió de  la  literatura: exposició dels  coneixements existents  sobre el  tema. 

Aquest  apartat  ha  de  justificar  els  objectius  de  la  investigació.  Referències 

actuals i rellevants amb citacions APA o Vancouver. 

 Marc teòric: exposició dels conceptes i afirmacions relacionats amb el fenomen 

de investigació.  

 Objectiu/s d’investigació i hipòtesi si són necessaris. 

 Metodologia: desenvolupament del pla d’investigació a fi d’arribar als objectius 

de la investigació. Aquest apartat ha de contenir com a mínim: 

o Disseny de l’estudi: tipus d’estudi adequat. 

o Variables:  definició  conceptual  i  operacional,  tipus  (dependent,  

independent...) i funció de les variables i instruments de mesura. 

o Població  i mostra: criteris d’inclusió  i exclusió, mida de  la mostra, tipus 

de mostratge,... 

o Mètodes de  recollida de dades.  Instruments: planificació de qui,  com, 

on, quan es recollirà cadascuna de les dades (validesa i fiabilitat). 

o Procediment: desenvolupament del treball de camp, cronograma. 

o Aspectes ètics de la recerca 
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o Anàlisis  estadístics:  descripció  del  tipus  d’anàlisi  que  es  realitzarà  per 

arribar a cadascun dels objectius proposats. 

o Resultats: exposició dels resultats. 

o Discussió: interpretació dels resultats, aportacions del TFM a la pràctica 

clínica,  implicacions  en  l’abordatge  de  les  malalties  cròniques  i  la 

dependència,  discussió  dels  resultats  en  base  al  objectius  del  TFM,  

comparar  els  resultats  obtinguts  amb  els  d’altres  autors.  Deduccions 

pràctiques. Limitacions. Proposta de noves línies d’investigació. 

o Conclusions  i  recomanacions:  conclusions  de  l’autor  i  recomanacions 

per la pràctica professional o per futures investigacions. 

 

g) Referències  bibliogràfiques:  per  a  la  presentació  de  la  llista  bibliogràfica,  cal 

utilitzar els “Requisits d’uniformitat dels escrits presentats a revistes biomèdiques: 

Normes  de  Vancouver  o  APA”  . Molt  recomanable  utilitzar  un  gestor  de  bases 

bibliogràfiques!!. 

h) Annexos:  alguns  documents  de  dades:  instruments  de  mesura,  qüestionaris, 

permisos  de  CEIC  i  utilització  d’instruments  de mesura,  consentiment  informat, 

documents audiovisuals,... han de posar‐se a  l’annex. Els annexos estan  separats 

uns dels altres per una pàgina de títol adequada. 

i) Agraïments:  (també  es  pot  posar  després  de  la  dedicatòria).  En  aquest  apartat 

l’estudiant  dóna  el  seu  agraïment  al  seu  tutor  i  a  totes  les  persones  que  l’han 

ajudat durant la realització del TFM. També cal expressar agraïment a les persones 

que  han  autoritzat  l’ús  d’instruments  de  mesura  o  aparells  per  a  realitzar  el 

projecte i a les organitzacions que hagin subvencionat el treball  mitjançant beques 

o fons d’investigació. 
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PRESENTACIÓ FORMAL   

a) Paper, format  i marges: el paper ha de ser blanc din A4, a dos cares. La mida de  la 

lletra ha de ser d’11 o 12 punts i amb un interlineat i mig o amb doble interlineat. Els 

caràcters han de  ser uniformes durant  tot el  treball.  Es poden utilitzar  les  següents 

lletres: Helvetica, Arial, Times New Roman, Comic Sans i Tahoma. No incloure les notes 

a peu de pàgina. El marge ha d’estar justificat. Els marges dalt, baix i dret han de ser de 

2,5 cm, però  l’esquerre ha de ser de 3 cm a fi de facilitar  la  lectura del treball un cop 

enquadernat. Els títols s’han d’escriure amb majúscules i negreta. 

b) Paginació: les pàgines del cos principal del TFM s’han de numerar des de la primera 

fins a  l’última. El número de pàgina ha de ser en xifres aràbigues  i s’ha de col∙locar al 

racó  inferior  dret.  Totes  les  pàgines,  les  pàgines  amb  figues  o  taules  incloses,  han 

d’estar paginades. La primera pàgina no es numera, però cal contar‐la a la paginació. 

Les  pàgines  que  precedeixen  a  la  introducció  i  les  pàgines  que  segueixen  a  la 

bibliografia  han  d’estar  numerades  amb  xifres  romanes minúscules  al  racó  inferior 

dret. 

c) Citacions: cal col∙locar  les citacions textuals entre cometes  i si ocupen més de tres 

línies, en un paràgraf apart amb interlineat simple. 

d) Il∙lustracions, taules, figures, etc.: cadascun d’aquests elements ha de tenir un títol i 

un número en  xifres  aràbigues. En el  cas que  al  treball es  comenti una  taula o una 

figura,  cal  indicar el número que  se  li atribueix. Per a  facilitar  la  lectura,  les  taules  i 

figures han d’estar al més a prop possible del  text en el que  s’esmenten  i es poden 

incloure  al  text  sempre que no ocupin més de mitja pàgina.  El  text    (llegenda) que 

explica les taules es posa a dalt de la taula. El text  (llegenda) que explica les figues es 

col∙loca a la part inferior de la figura. 
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