
 
 

 
 

INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE TREBALLS DE FI 
DE MASTER 

 
ESQUEMA DEL TFM 

 

Els TFM hauran de seguir el següent esquema tipus: 

 

• Portada. En la portada figurarà: Nom del Màster, Títol del TFM, Nom del/l'estudiant, Nom 

del professor, Tutor Acadèmic, Data. 

• Resum-Sumari Executiu i Paraules Clau: De forma breu, amb un màxim de 1000 paraules (4- 

5 pàgines), l'estudiant haurà de fer constar el treball realitzat i les principals conclusions. En 

finalitzar el resum, en una línia diferenciada del text del sumari, s’inclouran de 4 a 6 paraules 

clau. 

• Índex o taula de continguts, amb indicació de les pàgines 

• Llistat alfabètic d'Acrònims / Abreviatures utilitzades en el text 

 

• Text del TFM, d'acord amb el següent esquema: 

- Introducció: Inclourà la presentació del tema, els objectius del treball i l'esquema del 

document 

- Marc teòric i/o conceptual: A partir de la revisió bibliogràfica, es realitzarà una comparació i 

es contrastaran teories, idees i visions que es considerin rellevants per a l'objecte de la 

recerca. 

- Metodologia: S'exposaran les estratègies adoptades, els procediments i els problemes i 

dificultats trobats en la realització del treball. 

- Evidències i discussió: Aquest capítol permet discutir les evidències oposades a partir de la 

informació quantitativa i/o qualitativa utilitzada. Es presentaran en aquest capítol els 

principals resultats obtinguts, tot argumentant la importància i abast dels mateixos. 

- Conclusions i recomanacions: Es recolliran, de forma clara i precisa, les principals conclusions 

del treball, així com propostes i recomanacions que puguen servir per a futurs treballs en 

aquesta matèria. Es recomana comparar les conclusions amb els objectius primers del treball i 

indicar si hi ha hagut modificacions. 



• Bibliografia 

• Annexos: En aquesta part del treball s'afegiran materials rellevants per al treball: resums de 

les entrevistes, exemples de qüestionaris, cartografia o taules estadístiques complementàries, 

etc. 

• Curriculum Vitae del/l'estudiant: Al final del TFM s’haurà d'incloure un breu Curriculum 

Vitae de l'estudiant, amb els estudis realitzats i nota mitjana dels crèdits superats en el 

màster, així com experiència professional, en actiu o no. 

  

CARACTERÍSTIQUES I FORMAT  

 

Els TFM presentaran les següents característiques i format: 

- La seva extensió mínima oscil·larà entre 20.000-25.000 paraules (50-60 pàgines); incloses 

taules, gràfics, mapes, figures i bibliografia (sense explicar Annexos). L'extensió màxima total 

(sense annexos) no haurà de superar les 100 pàgines (50000 paraules). 

- Els quadres, taules, gràfics, figures i mapes es distribuiran al llarg del document, i hauran 

d'estar numerats en números aràbics correlatius, seguits del seu títol (descriptiu i breu). La 

seva grandària no haurà de superar 1 pàgina. En cas contrari s’hauran d'incloure com a 

annexos. En la seva part inferior haurà de figurar la font de les dades i si són d'elaboració 

pròpia. Els detalls importants sobre els mateixos figuraran en forma de nota al peu. El nombre 

es reduirà als imprescindibles per al treball. La resta es podran incloure en els annexos. 

- Abreujaments i acrònims estaran ben lletrejats i ben definits quan s'utilitzin per primera 

vegada en el text. S’hi inclourà un llistat a la pàgina inicial del treball, després de l'índex. 

 

- Normes d'edició dels treballs, es fixen les següents: 

• Lletra: Arial 10 punts o Times New Roman 12 punts 

• Interlineat: Múltiple, 1’5 línies 

• Espai posterior a cada paràgraf: 6 punts 

• Marges de la pàgina: Superior i inferior: 2’5 cm, Esquerre i dret: 3 cm. 

• Cites en el text: 

Entre parèntesi, autor(és) en minúscules, seguit de coma, any, dos punts, pàgina inicial, 

guió, pàgina final. (Ex.: Capel, 2002: 12-46; Benabent, 2007: 12) 



• Bibliografia: 

Anirà al final del treball, per ordre alfabètic d'autors, d'acord amb el següent model, segons 

es tracte d'un llibre, capítol de llibre o article de revista, impresa o electrònica: 

BETHEMONT, J. (1980): Geografia de la utilització de les aigües continentals, Barcelona, 

Oikos-Tau. 

CARMONA, M.A. (1999): “L'apicultura sevillana a la fi de l'Edat Mitjana”, Estudis 

Agrosociales i pesquers, nº 185, pàg. 131-154 

MURRAY, I., RULLÁN, O. i BLÁZQUEZ, M. (2005): “Les petjades territorials de deterioració 

ecològica. El rerefons ocult de l'explosió turística a Balears”, en Scripta Nova, vol. IX, nº 

199, 15 d'octubre de 2005, 

Universitat de Barcelona. Disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-199.htm 

ZOIDO, F. i OJEDA, J. (2003): “Diversitat, desigualtat i cohesió territorial” en Geografia de 

Andalucía (López Ontiveros, A., coord.), Barcelona, Edit. Ariel, pàg. 777-812. 

Autor/Organisme (Any): Document. Disponible en www.adreça.URL. Data de la consulta. 

 

 

PRESENTACIÓ 

Caldrà lliurar el Treball de Fi de Màster a la secretaria de la Facultat de Geografia i 

Història d’acord amb les següents normes: 

- Caldrà lliurar una instància de lliurament signada amb el vist i plou del director/a del 

treball.  

- Caldrà presentar 3 exemplars impresos i 1 còpia en format electrònic (CD/arxiu .pdf) 

destinats a la secretaria del centre i del departament.  

- En cas de tenir molts de gràfics en color, es poden presentar còpies en blanc i negre, 

però es recomana adjuntar a cada exemplar imprès un CD amb els gràfics a color.  

 

 


