
 

 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSOR/A D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ ACADÈMICA 

NORMES SOBRE EL TREBALL FI DE MÀSTER (TFM) 
(Aprovades en la reunió de la CCA del 31 de gener de 2011) 1 

 
 
Presentació 
 
La Universitat de València ha regulat els TFM mitjançant la Normativa de 
desenvolupament dels Treballs de Fi de Màster i d'adjudicació dels Premis Extraordinaris de 
màster aprovada per Acord 231/2012, de 30 d'Octubre de 2012, del Consell de Govern de la 
Universitat de València. D’altra banda, el Pla d’Estudis del màster fixa les competències 
que els estudiants han de reflectir en el seu TFM, però no fa indicacions sobre els continguts 
ni els criteris d’avaluació. La Comissió de Coordinació Acadèmica d’aquest màster considera 
que, donada la gran quantitat i diversitat d’especialitats que l’integren, es fa necessari aprovar 
una normativa pròpia que desenvolupe i particularitze la Normativa de la Universitat de 
València abans mencionada. La finalitat del present document és establir unes normes pròpies, 
d’acompliment per a cadascuna de les especialitats que, d’una banda, puguen garantir la 
necessària igualtat de criteris i procediments aplicats en cadascuna de les especialitats del 
màster i, d’altra banda, reconeguen la realitat d’una diversitat de concepcions, tradicions i 
necessitats docents, acadèmiques i científiques particulars de les diferents especialitats que cal 
respectar. 

 
Definició 
 
El TFM consisteix en un treball monogràfic individual, mitjançant el qual cada estudiant ha 
de demostrar la seua capacitat per a confrontar amb destresa els aspectes següents: 
 

• Plantejar de manera fonamentada un problema o un projecte d’innovació i/o 
d'investigació sobre l’ensenyament-aprenentatge o sobre el context educatiu de 
l’especialitat en la qual ha cursat el títol del màster. 

 
• Desenvolupar l’esmentat problema o projecte plantejant les hipòtesis de treball 

pertinents, a fi de poder extraure conclusions empíriques o teòriques rellevants. 
 

• Aplicar el bagatge de coneixements i de destreses adquirides al llarg dels altres mòduls 
del màster. 

1 Actualitzades conforme al Reglament Regulador dels Treballs de Fi de Màster i de la concessió de Premis extraordinaris de Màster en la 
Universitat de València, aprovat pel CGUV 231/2012, de 30 d'octubre. 
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• Sintetitzar i presentar el treball realitzat en una memòria de TFM. 

 

Atés que el TFM té un caràcter comprensiu dels coneixements i competències adquirides en 
el màster, la seua defensa haurà de realitzar‐se cap al final del període d'estudi del màster. 
Com indica el Pla d’Estudis, els estudiants que cursen el màster amb dedicació a temps 
parcial hauran de matricular-se del TFM en el segon any. 
 
Tutors 
 
Podran ser tutors de TFM d’una especialitat del màster els professors doctors adscrits als 
departaments responsables de la docència del mòdul específic en aquesta especialitat que 
hagen obtingut prèviament el Vist-i-Plau de la CCA. En aplicació de la Resolució del 
Vicerector de Postgrau de febrer de 2010, quan els departaments responsables de la 
docència del mòdul específic en una especialitat no disposen de suficient nombre de 
professors doctors per a tutoritzar els estudiants de l’especialitat matriculats del TFM, 
podran ser tutors professors no doctors d’aquests departaments. La CCA organitzarà a 
l’inici de cada curs acadèmic el procediment d’assignació de tutor als estudiants matriculats 
del TFM. Per això: 
 

• Cada coordinador d’especialitat farà pública una llista dels professors de l’especialitat 
que podran ser tutors de TFM, i en el seu cas també podrà fer pública una llista de 
línies temàtiques per als TFM de l’especialitat, acordats amb els tutors. 
 

• Cada coordinador elaborarà una proposta d’assignació de tutors als estudiants de 
l’especialitat. 

 
Convocatòries 
 
El règim de convocatòries i terminis de presentació del TFM s’ajustarà a allò que diu la 
Normativa vigent de la Universitat de València. L’assignatura de TFM tindrà dues 
convocatòries cada curs acadèmic: 
 

• Una primera convocatòria fins el 25 de juliol. 
 

• Una segona convocatòria des del 1 de setembre fins el 25 de septembre. 
 
Per a la primera convocatòria hi ha cinc períodes de defensa i per a la segona, u. Segons la 
normativa: 

a) Primera convocatòria: 
 

1. Del 1 d’octubre al 30 de novembre. 
2. Del 1 de desembre al 31 de gener. 
3. Del 1 de febrer al 31 de març. 
4. Del 1 d’abril al 31 de maig. 
5. Del 1 de juny al 25 de juliol. 

- 2 -  



 
b) Per a la segona convocatòria s'estableix un període de defensa: 

 
1. Del 1 al 25 de setembre 

 
La qualificació de totes les persones presentades en cada període de defensa s'arreplegarà en 
un acta conjunta que es generarà per la Secretaria del Centre i que haurà d'estar emplenada 
abans dels 5 dies següents a la finalització de cada període. 
 
Tribunals 
 
La composició dels tribunals i el seu nombre s’ajustarà a allò disposat en la Normativa 
vigent de la Universitat de València. Cada TFM serà avaluat per un tribunal nomenat per la 
Comissió de Coordinació Acadèmica del títol de Màster amb suficient antelació per a fer 
publicitat del seus membres a partir de la proposta dels coordinadors de cadascuna de les 
especialitats. Hi haurà almenys un tribunal per a cadascuna de les especialitats. El tutor d’un 
TFM no podrà formar part del seu tribunal avaluador. Si una especialitat té diversos 
tribunals, els seus membres es reuniran abans d’iniciar l’avaluació dels TFM per a fixar un 
procediment comú de defensa i uns criteris comuns de qualificació. 

 
La memòria del TFM 
 
1.  La memòria del TFM ha de tenir entre 30 i 50 pàgines (sense comptar la portada, l’índex 

i els annexos). 
 
Dipòsit de la memòria del TFM 
 
1. Per a ser avaluat, l’estudiant haurà de dipositar tres exemplars impresos de la memòria 

del TFM, una per a cada un dels membres del tribunal, i una versió en format digital (cd 
o dvd) que haurà de contenir tota la informació justificativa del treball, aixi com la 
memòria completa. La versió digital del TFM quedarà en dipòsit on dispose la CCA. 
 

2. Cada estudiant farà el dipòsit de la seua memòria del TFM al seu tutor, per defecte, al 
coordinador de l’especialitat o, per defecte, a la secretaria del departament al qual està 
adscrit el seu tutor. S’hi lliurarà un rebut. 

 
3. El dipòsit haurà de realitzar‐se amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data 

prevista per a la defensa. La memòria portarà el vist-i-plau del tutor. 
 
Defensa del TFM 
 
1. L’estudiant defensarà el treball desenvolupat davant del tribunal durant el temps i la 

forma establerts pel tribunal i, a continuació, els membres del tribunal podran discutir 
amb l’estudiant els aspectes que es consideren pertinents sobre el seu treball. 
 

2. La data, l’hora y el lloc de la defensa de cada TFM es faran públiques a través de 
cadascun dels tribunals, una vegada realitzat el dipòsit de la memòria, amb una antelació 
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mínima de 7 dies naturals a la data de lectura. 
 
Qualificació 
 
Una vegada realitzada la defensa del TFM, el tribunal i el tutor es constituiran en comité 
qualificador i procediran a la qualificació del TFM. El tutor pot participar amb veu però 
sense vot. 
 
Per a l’avaluació d’un TFM els tribunals podran tenir en compte criteris com: 
 
• La presentació formal i la claredat del treball (redacció, estructura i equilibri entre les 

parts, utilització correcta de citació bibliogràfica, etc.). 
 

• La originalitat i l’autoria del treball realitzat. Els TFM han de ser inèdits. El plagi o 
l’ús excessiu de fragments d’altres publicacions portarà a la qualificació de suspens. 

 
• La pertinença o interés del tema (aspecte innovador, poc estudiat, aplicabilitat, etc.). 

 
• La  fonamentació  teòrica  (aplicació  dels  continguts  del  màster,  aprofundiment, 

conceptualització, etc.). 
 

• La metodologia emprada (tècniques utilitzades, rigor en l’aplicació, etc.). 
 

• Els resultats i les conclusions presentades (interés, rigor, aportacions rellevants, etc.). 
 

• Les tutories realitzades (aprofitament de les entrevistes, actitud, constància, 
compromís, etc.). 

 

Els TFM es puntuaran númericament de 0,0 a 10,0 amb un sol decimal. A més, s'inclourà la 
qualificació de: 
 

• Suspens: Corresponent a puntuacions entre 0,0 i 4,9 
• Aprovat: Corresponent a puntuacions entre 5,0 i 6,9 
• Notable: Corresponent a puntuacions entre 7,0 i 8,9 
• Excel.lent o Excel.lent amb Matrícula d'Honor: Corresponent a puntuacions 

iguals o superiors a 9,0 
 
En allò que fa referència al règim de qualificació, la concesió de Matrícules d’Honor i els 
Premis Extraordinaris de Màster, s’aplicarà allò que disposa la Normativa de la Universitat 
de València. 
 

*  *  *  *  *  * 
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