
 

 

Guia de recerca sobre estudi de casos 
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 un estudi de casos. Es tracta que l’estudiantat  

aprofundisca en els casos i aplique els seus coneixements i les competències adquirides 

al llarg del grau. 

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

apartats i extensió del document que descriu l’estudi de casos. 

 

2. Aspectes formals 

A continuació es presenta informació genèrica sobre la presentació del treball fi de grau 

amb independència de la modalitat escollida. 

- 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 8.000 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.  

- Respecte al 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 fi de grau. 



 

 

3. Continguts de l’estudi de casos 

La forma de redactar un TFG d’un o de diversos casos clínics ha d’ajustar-se a la 

metodologia habitual dels articles científics de casos clínics. El treball ha de constar 

almenys dels apartats següents: 

 

1. Resum (màxim 200 paraules): introducció a l’àmbit d’estudi i al problema; 

presentació dels  objectius del treball; definició del problema i síntesi de l’estratègia 

d’abordatge. De forma resumida, es presenta el cas amb les dades destacables de  

l’avaluació, selecció del tractament, nombre de sessions, resultats obtinguts, seguiment, 

etc.  

 

2. Revisió teòrica/Introducció (màxim recomanat 2.500 paraules): revisió de la 

bibliografia relacionada amb el tema. Ha d’incloure les últimes recerques i les troballes 

més recents i ha  de  concloure amb la justificació del pla d’avaluació i/o intervenció 

seleccionat en relació amb les preguntes o problemes que es proposa resoldre el treball. 

 

3. Abordatge empíric (màxim recomanat 3.500 paraules), que inclou: 

 

a) Descripció del cas o casos d’estudi: informació de dades clíniques 

rellevants per a la caracterització del cas o casos. 

 

b) Instruments d’avaluació  aplicats, procediment i diagnòstic possible. 

 

c) Si escau, descripció de la programació de la intervenció proposada i 

explicitació dels objectius a aconseguir i, en el cas que s’hi haja aplicat, 

explicar en què consistien les sessions, nombre de sessions, durada, resultats, 

beneficis i limitacions d’aquesta d’acord amb dos criteris, eficàcia i/o 

efectivitat: 1r) les diferències respecte a la línia base, si n’hi haguera, en els 

objectius plantejats inicialment, i 2n) si es van aconseguir els objectius de 

tractament proposats i, en cas negatiu, plantejar possibles explicacions i 

recomanacions que cal seguir per a aconseguir-les. En cas de no aplicar-se un 



programa d’intervenció, justificació de les propostes i anàlisi de l’abast i de les 

limitacions que es podrien trobar basant-se en estudis previs i/o metaanàlisis. 

 

4. Conclusions (màxim recomanat 2.000 paraules): síntesi del problema plantejat, les 

qüestions teòriques abordades i l’argumentació desenvolupada, i explicació de com les 

dades aportades i la intervenció (proposada o efectuada) poden donar resposta a les 

qüestions plantejades. 

 

5. Referències: en aquest últim apartat s’ha de presentar la llista de tots els estudis citats 

al cos del treball. 


