
 

 
Guia per a la realització de projectes professionals. 
Document associat al Manual d’Instruccions del Treball Fi de Grau 

 

1. Introducció 

Tal com s’indica en el Manual d’Instruccions del Treball Fi de Grau (TFG), una de les 

modalitats del TFG consisteix en la realització d’un projecte professional. Es tracta que 

l’estudiantat aprofundisca en un rol d’aplicació professional de la psicologia en un 

àmbit determinat a través de la presentació d’un projecte professional. 

En aquesta guia s’indiquen qüestions bàsiques per al desenvolupament de continguts, 

apartats i extensió del document que descriu el projecte professional. 

 

2. Aspectes formals 

Tot seguit es presenta informació genèrica sobre la presentació dels projectes 

professionals: 

- L’enquadernació pot ser de tipus rústic o d’espiral, ha de recollir tots els fulls del 

treball i ha d’incloure una portada llegible sense necessitat d’obrir cap solapa. 

- La portada ha d’incloure: 1) nom d’estudiant, 2) professorat tutor, 3) titulació, 4) 

títol del treball, 5) data de presentació. 

- S’ha d’incorporar un índex després de la portada que arreplegue apartats i epígrafs 

del treball i que indique els números de pàgina en què es troben. El treball ha 

d’estar paginat. 

- L’extensió recomanada se situa entre 7.000 i 8000 paraules, sense comptabilitzar 

referències bibliogràfiques ni annexos. Això suposa aproximadament entre 20 i 30 

fulls a una cara amb interlineat d’1,5 punts, tipus de font Times New Roman i 

grandària de font de 12 punts.  

- En relació amb el format de cites i referències, és útil seguir les instruccions 

recollides en el resum aportat en el document “Com citar” en la secció de la web de 

la Facultat de Psicologia dedicada al Treball de Fi de Grau. 

 



3. Seccions 

La presentació per escrit del projecte professional ha de tenir les seccions següents: 

 

1) Resum (màxim 200 paraules). En aquest apartat s’ha d’exposar de manera breu 

l’àmbit en el qual es desenvoluparia el projecte professional, una descripció del 

projecte i una síntesi de l’impacte que es busca amb aquest projecte. 

 

2) Descripció de l’àmbit i del projecte (màxim recomanat 5000 paraules). En aquest 

apartat ha de descriure el projecte professional i l’àmbit d’actuació en què s’inclou, 

els objectius que es persegueixen, el pla de treball, calendari d’accions i una anàlisi 

de la seua viabilitat (fonamentant quins són els motius que permeten assegurar que 

el projecte es puga dur a terme i que tindrà efectes positius). S’han d’aportar 

evidències que puguen fer preveure l’eficàcia del projecte i la utilitat de les eines, 

metodologies i intervencions que s’hi puguen incloure. 

També ha de disposar d’una anàlisi crítica, i amb perspectiva ètica, dels efectes 

positius que es puguen derivar de la implementació del projecte, inconvenients i 

efectes col·laterals. Així mateix, s’han d’assenyalar els obstacles que s’anticipen i 

com s’esmenaran. 

En la descripció del projecte ha d’evitar-se l’ús de la mera intuïció. Per contra, ha 

de basar-se en una revisió de projectes similars realitzats (p. ex. entrevistes a 

professionals, revisió de literatura professional) i/o en una revisió de documentació 

científica que fonamente amb solidesa el projecte professional. 

 

3) Competències de l’acompliment professional en l’àmbit (màxim recomanat 1500 

paraules). L’estudiantat ha de presentar una reflexió fonamentada dels 

coneixements, habilitats i competències que s’exigeixen al professional de la 

psicologia en l’àmbit on tindria lloc el projecte professional, així com una anàlisi de 

les seues funcions i de les que podrien dur a terme altres professionals involucrats. 

Per a això, pot tenir en compte el model de competències per a l’obtenció del 

Diploma Europeu de Psicologia. 

Ha d’analitzar els processos de comunicació amb altres professionals i amb actors 

rellevants en el projectes en qüestió (p. ex., pares, pacients, clients, empreses, 

estudiants, esportistes…). 

http://www.europsy.cop.es/index.php?page=competencias-de-los-psicologos
http://www.europsy.cop.es/index.php?page=competencias-de-los-psicologos


 

4) Discussió (màxim recomanat 1500 paraules). La discussió ha de sintetitzar el 

projecte i la contribució que realitzaria en l’àmbit en què s’inclou (atenció primària, 

serveis socials, atenció privada…). S’ha d’incloure una anàlisi de les implicacions 

pràctiques del projecte i la seua connexió amb les funcions que ha d’exercir un 

professional de la psicologia en l’àmbit on es duria a terme. 

 

5) Referències  bibliogràfiques. En aquest apartat se citen les referències usades per a 

la descripció del projecte i de les competències exigides al professional de la 

psicologia. 


