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Dades de l’assignatura 

Nom de l’assignatura  Treball Final de Màster 

Codi             

Crèdits ECTS  10 

Curs i període  Segon curs 

Llengües en que s’imparteixen  Castellà, català i anglès 

 

Professor/a titular  Dra. Esther Cabrera 

Despatx  5 

Telèfon  931696501 

Correu electrònic  ecabrera@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció  Divendres de 10h a 14h 

 

Equip docent 

 

Tutors, docents del Màster 

 

 

 

 

 

 

   

Informació general 
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Presentació de l’assignatura 

 

El Treball fi de Màster (TFM) és el projecte de investigació que ha de presentar i defensar l’alumne 

del Màster  al  finalitzar  la  seva  formació  de  postgrau.  És  la  denominació  que  rep  una  de  les 

matèries obligatòries, de 10  crèdits ECTS,  inclosa en el pla d’estudis del Máster Universitari en 

Cronicitat y Dependència, que s’imparteix en l’Escola Superior de Ciències de la Salut (Universitat 

Pompeu Fabra) y la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Per poder  començar  a  realitzar el projecte de  recerca  la Comissió  acadèmica ha de  aprovar el 

protocol de  investigació presentat per  l’alumne  al  començament del  segon  curs del Màster. El 

TFM,  conseqüència  directa  del  que  s’ha  aprés  al  llarg  dels  cursos  del Màster,  teories,  idees, 

raonaments,  i  coneixements  adquirits  durant  la  realització  del  primer  curs  del  Màster  en 

Cronicitat i Dependència. 

El  treball  de  fi  de Màster  El  TFM  és  un  projecte  de  recerca  centrat  fonamentalment  en  les 

malalties  cròniques  i  la  dependència.  El  TFM  té  com  a  principal  objectiu  formar  l'alumne 

universitari  de  postgrau  en  matèria  metodològica  ,  programació,  estructuració,  planificació  i 

organització d'un treball d'investigació i de les tasques necessàries per a la seva realització . És un 

treball de recerca que es realitza de manera individual . Haurà de ser supervisat per un professor 

o professora  tutor  , professora del Màster que vetllarà per  la  seva progressió  i el  seu nivell de 

qualitat , però són també el treball és responsabilitat única de l'estudiant. 

 

Mitjançant  el  TFM  ,  l'alumne  /  a  ha  de  demostrar  que  és  capaç  de  descriure  i  analitzar  un 

problema de investigació basant‐se en l'evidència científica mitjançant la programació d'objectius 

de  investigació  i  el  disseny  de  l'estudi  ,  les  aplicacions  adequades  i  el  desenvolupament  del 

mètode científic , així com a previsió de la metodologia per a l'avaluació dels resultats . 

 

Requisits previs 

 

 Haver cursat el mòdul de Investigació del Màster i haver aprovat. 

 Tenir aprovat per la Comissió Acadèmica del Màster el protocol de investigació. 
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Competències adquirides 

 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG1.  Adquirir  coneixements  que  aportin  una  base  o  oportunitat  de  ser  originals  en  el 

desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de investigació. 

CG2.  Aplicar  els  coneixements  adquirits  i  la  seva  capacitat  de  resolució  de  problemes  en 

entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis ( o multidisciplinaris ) relacionats 

ambla seva àrea d'estudi. 

CG3. Integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o 

limitada,  inclogui reflexions sobre  les responsabilitats socials  i ètiques vinculades a  l'aplicació 

dels seus coneixements i judicis. 

CG4. Comunicar  les seves conclusions  i els coneixements  i raons últimes que  les sustenten a 

públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

CG5. Tenir  les habilitats d'aprenentatge per treballar d'una manera que haurà de ser en gran 

mesura autodirigida o autònoma. 

CE2.  Resoldre  problemes  que  es  relacionin  amb  els  processos  de  pacients  crònics  i  la  seva 

dependència,  garantint, mitjançant metodologies  i  instruments  de  gestió  professional  dins 

l'àmbit sanitari, la dignitat i la seguretat, intimitat i l'autonomia de les persones. 

CE5. Escriure projectes d'investigació amb equips interdisciplinaris a partir dels quals es pugui 

accedir a programes finançats per agències de l'àmbit de la salut. 

CE6. Incorporar les TIC a l'exercici de professional i de investigació. 

 

Resultats esperats 

 

Al finalitzar el Treball Final de Màster els alumnes seran capaços de: 

•  Dissenyar un projecte de investigació amb rigor científic 

•  Defensar  públicament  els  resultats  de  un  estudi  de  investigació  relacionat  amb 

processos crònics 

•  Difondre els resultats de l’estudi i aplicar‐los a la pràctica clínica 
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Activitats formatives y metodologia 

 

A cada alumne li serà assignat un tutor/a. El seguiment del treball serà mitjançant: 

•  Sessions individuals presencials  1 ECTS 

•  Sessions  individuals no presencials ( aprenentatge guiat) 1 ECTS 

•  Treball autònom 8 ECTS 

 

Sistema de avaluació de l’adquisició de les competències 

 

L'alumne  disposarà  d'un  total  de  9 mesos  per  a  la  realització  del  seu  projecte  de  investigació. 

Durant aquest període el tutor/a de  l'alumne ha de supervisar el treball de  investigació  i guiant a 

l'alumne en el seu aprenentatge. En finalitzar el treball de investigació el tutor/a haurà de signar un 

informe d'avaluació del  treball de  l'alumne on doni  conformitat  a  la  seva presentació  i defensa. 

Aquest informe serà enviat a la Comissió del Màster. 

 

El  TFM  es pot presentar  en un dels  següents  formats:  a)  article per  a publicació  en una  revista 

internacional (peer  ‐ review) b) manuscrit que tindrà un màxim de 50 pàgines de contingut sense 

comptar la bibliografia i annexos necessaris. La direcció acadèmica del Màster facilitarà una " guia 

per a la presentació del TFM " que estarà a disposició dels alumnes en el Pla Docent de l'assignatura 

i la plataforma virtual. 

 

En  la data  indicada per a  la presentació del TFM  l'alumne haurà de presentar a  la Secretaria del 

màster la següent documentació . 

a . El informe d’avaluació del tutor/a amb qualificació 

b . Tres còpies enquadernades del treball de investigació i una versió digital. 

La NO presentació d'aquests documents en  les dates  indicades en el cronograma significarà  la NO 

presentació del TFM amb la qualificació final de NO presentat en l'avaluació de l'assignatura. 

 
Criteris d’avaluació del TFM 

La qualificació final de l’assignatura TFM sortirà de les següents ponderacions: 

• Avaluació del  tutor/a 40 %. Avaluació dels procés d’aprenentatge,  seguiment, compliment 

d’objectius, grau de compromís, competències adquirides i resultats d’aprenentatge. 

• Tribunal defensa TFM 60%. Seguint els següents criteris:  

 Tema  escollit  (rellevància  amb  la  patologia  crònica,  envelliment,  dependència, 

implicacions per a la pràctica) 10%. 

 Contingut científic del TFM (metodologia científica) 40%. 

 Presentació i aspectes formals 10%. 
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 Defensa pública 40%. 

 

En el  cas de  suspendre el TFM  l'alumne podrà disposar d'un període de 20 dies per  fer els 

canvis oportuns  i tornar a presentar  i defensar el TFM davant un tribunal ad hoc. No tindran 

dret a aquest període de recuperació els alumnes que hagin obtingut una qualificació de NO 

presentat a la convocatòria ordinària. 

 

Documents complementaris 

 

En la plataforma Moodle estaran penjats documents de ajuda per a l’alumne: 

1. Guia per a la realització d’un treball de investigació. 

2. Cronograma per a la presentació dels documents 

3. Rúbriques de avaluació 

 

Bibliografia 
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