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PRESENTACIÓ 

 

Un TFM del màster d'investigació en didàctiques específiques és un treball d'iniciació a la 

investigació en alguna de les àrees de coneixement presents en aquest màster. Com a treball 

d'investigació, ha de respondre a alguna de les formes i algun dels estils que la investigació té 

en cadascuna d'aquestes àrees; com a treball d'iniciació ha de servir per a mostrar que s'han 

après els rudiments de l'ofici d'investigador. A més, en correspondre, segons la normativa 

actualment vigent, a 12 crèdits, equivalents a 300 hores de treball, no cap que un TFM d'aquest 

màster continga totalment desenvolupats tots els components d'un treball d'investigació, sinó 

més aviat que, tot i que contemple l'existència de tots ells, se centre en algun amb més 

profunditat i expose breument o n’esmente altres. En el repositori Roderic, que es troba en 

l'adreça roderic.uv.es, estan disponibles alguns exemples que poden ajudar a orientar la 

realització dels TFM. 

 

ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA DEL TFM 

 

La Memòria del TFM ha de presentar de forma organitzada la investigació. En funció del que 

s'estudie, del marc teòric amb què s'estudie i de l'estil amb què es realitze la investigació, els 

seues components varien, per la qual cosa la manera de donar compte en la memòria no sempre 

ha de ser la mateixa. En aquest sentit, el paper del tutor és essencial per a orientar el 

desenvolupament del treball, contextualitzat en les característiques del camp específic que es 

requereix. Indiquem, com a orientació, un esquema de les parts de la memòria, que haurà 

d'adaptar-se a les peculiaritats de cada investigació i àrea de coneixements en particular. 

 

0.– Introducció, amb una breu descripció del contingut de la memòria. 

1.– Problemàtica i qüestió que es proposa com a objecte d'estudi. 

2.– Marc teòric i metodològic. 

3.– Descripció dels dissenys experimentals o l'estudi, que incloga, si escau, materials o 

instruments que s'hi usen, tipus de dades que s’hi prenen i com s’hi prenen, etc. 

4.– Anàlisi i discussió. 

5.– Conclusions i perspectives. 

6.– Referències bibliogràfiques. 

7.– Annexos. 

 

Es recomana que la memòria estiga al voltant de les cent pàgines, amb una grandària de lletra 

de 12 punts i interlineat senzill, sense comptar-ne els annexos. Els annexos es presentaran en 

format digital. 
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Es presentaran tres còpies de la Memòria, sense els annexos, en paper imprès, per les dues 

cares. Cada còpia en paper ha d'anar acompanyada d'un CD amb la Memòria completa en pdf 

(que incloga els annexos). A més, juntament amb els tres exemplars en paper per al tribunal, 

s'ha de dipositar, per al mateix Màster, un CD amb la Memòria completa en pdf (tot incloent-hi 

els annexos). 

Seguidament fem algunes observacions sobre les parts de la memòria. 

 

1.– Problemàtica i qüestió que es proposa com a objecte d'estudi 

Es tracta de plantejar ací la problemàtica general en la qual se situa el treball, així com l'interés 

del mateix per al camp de coneixements específic, i que condueix a formular la qüestió que es 

planteja dins d'aqueixa problemàtica com a objecte d'estudi. Si és el cas, cal indicar la línia 

d'investigació de la qual el treball forma part, especialment si en aquesta línia d'investigació 

s'han desenvolupat o s'estan desenvolupant estudis relacionats amb el que s’hi planteja. 

En funció del tema i l'estil de la investigació, la problemàtica plantejada pot formular-se en 

termes, per exemple, d'una pregunta, d’un conjunt de preguntes, d’una situació que s'explora o 

les hipòtesis que es pretenen contrastar.  

2.– Marc teòric i metodològic 

 

Es tracta d'indicar quin marc teòric s'empra per a l'estudi, que ha de fonamentar el problema que 

es tracta d'investigar, tot assenyalant quins aspectes són els que es posen particularment en joc i 

que esmente les referències bibliogràfiques pertinents. La presentació de la metodologia (o les 

metodologies, si és el cas) que s'utilitza en el treball hauria de discutir la seua adequació al marc 

teòric i a la qüestió plantejada com a objecte d'estudi. 

 

3.– Descripció dels dissenys experimentals o l'estudi que incloga, si escau, materials o 

instruments que s'hi usen, tipus de dades que s’hi prenen i com s’hi prenen, etc. 

 

4.– Anàlisi i discussió 

 

Aquestes dues parts són les que admeten més variants en funció del tema, camp de 

coneixements i l'estil de la investigació. En qualsevol cas, es tracta que estiga descrit amb un 

cert grau de detall, per posar un exemple, el grup natural, les persones concretes o les 

característiques de la mostra, les actuacions de la qual s'estudien, criteris utilitzats en l'anàlisi o, 

per posar-hi altre exemple, el text o els textos històrics que s'analitzen; que també estiguen 

descrits, analitzats o justificats les seqüències d'ensenyament, situacions didàctiques, unitats 

didàctiques o materials d'ensenyament, si és el cas; així com, els qüestionaris, entrevistes o 

altres procediments de recollida de dades, tot especificant de quina naturalesa són les dades que 

permeten arreplegar, si és el cas. 

 

Les anàlisis de les dades o els resultats hauran de realitzar-se de forma coherent amb el marc 

teòric i metodològic. 
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5.– Conclusions i perspectives 

 

Les conclusions han de respondre al problema o qüestió que s'estudia, de manera el més precisa 

possible, o adonar, si escau, de troballes inesperades o d’imponderables. És convenient, en 

aquest sentit, fer referència a problemes o preguntes que no han estat resoltes o que s'han 

plantejat en el desenvolupament de l'estudi i que, per tant, obrin perspectives a futures 

investigacions que poden aprofundir i donar continuïtat al treball d'investigació realitzat. 

 

6.– Referències bibliogràfiques 

 

En aquest apartat han d'aparèixer totes les referències completes a llibres, capítols de llibre, 

articles, ressenyes informàtiques, etc., a les quals s'haja fet esment en el text de la memòria. Es 

requereix una revisió exhaustiva de manera que totes les referències que apareixen al llarg de la 

memòria es troben al final en l'apartat de Referències Bibliogràfiques i totes les que hi 

apareixen han d'haver estat citades en el text.  

 

El format de les referències hi ha de ser el mateix i seguir alguna de les normes usuals o més 

consensuades en el camp d'investigació específic, ja siga les normes APA, Chicago, o qualsevol 

altra. 

 

7.– Annexos 

 

Els annexos, que es presentaran en suport digital, poden incloure qualsevol tipus de material 

que s'haja utilitzat per al desenvolupament de la investigació (com ara materials d'ensenyament, 

qüestionaris, applets, fragments de textos històrics, etc.) o que s'hi haja produït i constituïsquen 

dades brutes o semielaborades (com ara respostes d'alumnes, enregistraments de vídeo, 

transcripcions d'entrevistes o actuacions d'alumnes, captures de pantalla, etc.). Tot el que figure 

en els annexos haurà d'haver estat esmentat en la memòria. Els annexos hauran d'anar numerats 

per a poder referir-s’hi, i la memòria en paper haurà d’incloure un índex dels mateixos. 


