
 

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER 
 

CRÈDITS: 4 

 

1. Descripció 

El treball final és obligatori per a obtenir el títol del màster. En funció de la tria de 

l’estudiant, el treball pot orientar-se a la realització d’un treball acadèmic d’iniciació a la 

recerca o bé orientar-se a l’aplicació professional dels coneixements adquirits. En aquest 

cas el treball es completarà amb un informe o memòria final de les pràctiques realitzades. 

Tant en un cas com en l’altre, el treball pot realitzar-se en diversos àmbits d’aplicació.  

El treball final de màster té una càrrega de 4 ECTS i habitualment es realitza al final 

de la trajectòria acadèmica del Màster. Per formalitzar la matrícula del treball, l’estudiant 

ha d’haver superat un mínim de 30 crèdits. 

Si l’estudiant opta per un treball acadèmic, el principal objectiu és que aquest sigui el 

resultat de la combinació de dues estratègies: l’aprofundiment en els conceptes estudiats 

i l’aplicació de coneixements i tècniques de recerca a una realitat concreta. L’estudiant 

realitzarà un treball a escollir entre l’oferta presentada pels diferents mòduls.  

L’estudiant que opti per un treball professionalitzador, posarà en pràctica els 

coneixements adquirits durant els estudis en una àrea d’especialització concreta. Aquest 

treball haurà de ser eminentment pràctic amb vinculacions amb el món laboral. 

L’estudiant haurà d’escollir un treball entre l’oferta presentada en l’àmbit d’aplicació 

o proposar-ne un en els àmbits que això és possible. 

 

2. Procediment per cursar el Treball Final de Màster 

L’estudiant formalitzarà una única matrícula de 4 ECTS.  

 

3. Objectius 

Amb la realització d’aquest treball final es pretén que l’estudiant assoleixi les següents 

competències: 

 

• Aprendre a utilitzar els recursos disponibles. 

• Aprendre a triar correctament les eines o metodologies adequades. 

• Aprendre a presentar els resultats d’una forma ordenada, clara i precisa. 

• Aprendre l’ús i adequació de les fonts bibliogràfiques i citacions. 

• Desenvolupar la capacitat per a planificar adequadament el treball a realitzar. 

• Fer aportacions significatives en un àmbit de coneixement delimitat. 

 

Específicament pel cas de treballs d’iniciació a la recerca, es pretén també que 

l’estudiant assoleixi: 

 

• Capacitat per adequar un problema de recerca als objectius plantejats. 

• Capacitat per definir una recerca que sigui rellevant en relació a l’àmbit d’estudi. 

• Obtenir un treball que tingui coherència interna, especialment en l’organització de 

l’índex i en el desenvolupament de les línies d’argumentació principals. 

• Capacitat per a elaborar un marc teòric. 



• Capacitat per escollir correctament la metodologia a utilitzar i la seva adequació a les 

preguntes de recerca formulades i als objectius proposats. 

 

En el cas dels treballs professionalitzadors, es pretén que l’estudiant assoleixi les 

següents competències: 

 

• Capacitat d’analitzar un problema complex. 

• Capacitat d’extreure conclusions dels coneixements adquirits. 

• Capacitat d’aportar solucions de síntesi. 

• Capacitat per aportar solucions innovadores fruit de la reflexió. 

• Capacitat per obtenir resultats coherents amb els processos duts a terme. 

 

4. Continguts 

El treball final de màster es podrà realitzar en qualsevol de les àrees següents: 

 

 Islam 

 Història 

 Economia  

 Política 

 Literatura 

 Pensament 

 Ciència 

 Societat 

 

5. Resultats 

El treball final de màster ha d’aportar com a resultats: 

 

 El domini d’una metodologia adient. 

 El maneig d’una bibliografia específica i de qualitat correctament citada. 

 El desenvolupament d’un tema que sigui l’ampliació d’un dels del temari de 

l’assignatura a la qual estigui vinculat.  

 

6. Etapes 

Les etapes del desenvolupament del treball de màster són: 

 

• Redacció de la proposta de treball (aprox. 300 paraules). 

• Assignació de tutor. 

• Elaboració de l’esquema del treball. 

• Desenvolupament del treball. 

• Defensa del treball (prèviament revisat pel tutor). 

 

7. Requisits formals del Treball Final de Màster 

L’aspecte formal del treball de màster ha d’incloure els elements següents: 

 

• Resum: d’una extensió màxima de 150 paraules en l’idioma del document. 

• Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima 

de 200 caràcters. 

• Portada amb: 

1. Títol del document. 

2. Autor del document. 



3. Data de publicació: Curs 201-/101- 

4. Nom del màster:  

5. Nom del/la tutor/a del treball: 

6. Nom de la Universitat: 

 

• Esquema 

A) L’estructura del Treball Final de Màster en la modalitat de Treball Acadèmic serà 

la següent:  

 Presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància, 

novetat i rellevància acadèmica. 

 Estat de la qüestió (antecedents en l’estudi del tema escollit, necessitat d’una nova 

aportació). 

 Objectius i/o hipòtesis. 

 Metodologia, especificant l’objecte d’estudi i les tècniques d’investigació. 

 Aplicació de la metodologia a un camp acotat de recerca. 

 Bibliografia. 

 

B) L’estructura del Treball Final de Màster en la modalitat de Memòria de Pràctiques 

serà la següent:   

 Descripció del centre i activitat que s’ha desenvolupat.   

 Pla de treball i objectius aconseguits. 

 Valoració personal de les competències i habilitats desenvolupades, aspectes po

sitius i negatius més significatius relacionats amb el desenvolupament de les 

pràctiques. 

 Annex (opcional): mostres de documents treballats o exemples de feina feta que 

es considerin oportuns o rellevants.  

 

• Extensió 

25-30 pàgines aproximadament en la modalitat de Treball Acadèmic  

10-15 pàgines aproximadament en  la modalitat de Memòria de Pràctiques        

(espaiat doble, Times New Roman 12)  

 

8. Defensa del Treball Final de Màster 

Tindrà lloc en un acte públic davant una comissió avaluadora formada per tres membres: 

un membre de la direcció del màster, un professor del màster, vinculat al tema del treball 

i un professor extern, expert en el tema del treball. 

Prèviament, el treball haurà estat revisat pel tutor el qual emetrà un informe i 

autoritzarà la seva presentació. 

 

9. Avaluació 

L’acte d’avaluació consistirà en l’exposició del treball per part de l’estudiant davant la 

comissió avaluadora (15-20 minuts) seguida de les preguntes i observacions dels 

membres de la comissió i de les respostes de l’estudiant. 

 La nota final es deprendrà tant del treball de recerca com de la seva exposició 

davant de la comissió avaluadora així com de l’informe del tutor.   


