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1. Contextualització i objectius formatius  
 
La memòria del treball d’investigació de fi de màster té com a objectiu que l'alumnat 
apliqui el coneixement teòric i metodològic imprescindible per dissenyar, sota 
l’assessorament continuat de dos tutors/es (un tutor/a teòric i un tutor/a metodològic), 
un projecte de recerca en el què es justifiqui el seu objecte d'estudi, defineixi el marc 
conceptual, el disseny metodològic i utilitzi correctament les tècniques qualitatives i 
quantitatives per generar informació i analitzar els resultats. 

 
 
2. Continguts  
 
L’activitat formativa d’aquest mòdul es relaciona amb la supervisió del Treball de Fi de 
Màster. 
 
El contingut de la memòria s’haurà d’estructurar amb les parts següents: 
 
1. Marc Teòric 
Totes les memòries hauran de contenir un marc teòric en què, en primer lloc, s’haurà 
de revisar l’estat de la qüestió tractada i, en segon lloc, s’haurà de realitzar una 
construcció teòrica de la problemàtica central. Aquest Marc Teòric s’haurà d’elaborar a 
partir de publicacions acadèmiques especialitzades i, si és pertinent, també amb 
publicacions de caràcter tècnic. En qualsevol cas aquest Marc Teòric es fonamentarà 
en les orientacions realitzades pels tutors/es de la memòria.  
 
2. Model d’Anàlisi 
En aquest apartat es presentaran les preguntes o hipòtesis de recerca a les que porta 
el marc teòric presentat. Aquestes preguntes o hipòtesis han d’estar explícitament 
enunciades i raonades, i han de ser susceptibles d’una contrastació empírica. En el 
cas de formular-se hipòtesis tancades, ha de ser el coneixement presentat en el marc 
teòric el que justifiqui les hipòtesis presentades.  
 
3. Metodologia 
Aquest apartat haurà de valorar, a partir d’informacions empíriques, les preguntes 
concretes que s’hagin suggerit. En primer lloc s’haurà d’explicar quin tipus de disseny 
de recerca s’ha portat a terme (qualitatiu, quantitatiu o multimètode) i quines han estat 
les decisions més importants d’aquest disseny. Pel que fa a les fonts d’informació 
(obtenció de les dades), aquestes podran ser de caràcter estadístic, basades en l’ús de 
documents, entrevistes, grups de discussió o observacions. L’apartat ha de justificar 
explícitament per què es fan servir aquestes fonts, així com els avantatges i els 
inconvenients metodològics de les decisions adoptades.  
En relació amb l’anàlisi de les dades obtingudes, caldrà també assenyalar 
explícitament quin tipus d’orientació s’ha adoptat. El tipus d’anàlisi de dades proposat 
en aquest apartat s’haurà de fonamentar en alguna de les orientacions metodològiques 
revisades en el Mòdul de Metodologia Aplicada.  
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4. Anàlisi/Resultats obtinguts 
En aquest apartat haurà d’aparèixer tot el tractament de les dades realitzat, o un resum 
en cas que aquesta anàlisi suposi sobrepassar el nombre de pàgines indicades per a 
la memòria (en aquest segon cas l’anàlisi completa figurarà en un annex). L’anàlisi de 
dades ha de conduir a una resposta a les preguntes concretes (o a una validació de les 
hipòtesis). Caldrà valorar també les dificultats empíriques sorgides per validar les 
hipòtesis o respondre les preguntes d’investigació, si cal formular-les d’una altra 
manera, etc. 
 
5. Conclusions 
Caldrà resumir l’argumentació del treball teòric realitzat i en quina mesura aquest 
coneixement s’ha validat o qüestionat amb els resultats obtinguts. També caldrà 
assenyalar els elements que no s’han pogut comprovar empíricament i les qüestions 
teòriques i metodològiques que resten obertes per una possible continuació de la 
recerca. 
 
6. Bibliografia 
 
7. Annexos.  
Fonts estadístiques: variables, taules, gràfics. Registre del qualsevol informació 
qualitativa utilitzada. Anàlisi realitzada en el cas en què dins l’apartat de resultats 
només s’hagi presentat un resum. 
 
 
Extensió: 15.000 paraules (40-45 pàg. a un espai i mig). 
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3. Activitats 
 
I. Moments Col·lectius 

 
 

1r Moment Col·lectiu (1MC): dilluns 1 d’octubre de 2012, 16:00 
 
Presentació de la informació sobre el TFM i dels interessos de recerca de l’alumnat 
 
Continguts de la informació: 

• Mòdul independent dels altres mòduls 
• Temàtiques i continguts i sentit formatius de la memòria 
• Metodologia  
• Tutors de la memòria: teòric i metodològic  
• Moments (tutories col·lectives) i individuals  
• Calendari d’entregues intermèdies i final  
• Avaluació final de la memòria amb presentació pública. 

 
2n Moment Col·lectiu (2MC): divendres 26 d’octubre de 2012, 16:00-18:00 
 
Presentació de les línies de recerca i mètodes aplicats en la recerca dels equips del 
Departament de Sociologia de la UAB. 
 
3r Moment Col·lectiu (3MC): divendres 16 de novembre de 2012, 16:00-18:00 
 
Elecció de la temàtica de la memòria i presentació oral del pre-projecte d'investigació: 
tema, objectius i lectures previstes. Orientacions i assignació de tutors. 
 
4r Moment Col·lectiu (4MC): dilluns 28 de gener de 2013, 16:00 
 
Exposició individual i pública de les línies bàsiques de la memòria (objectius, estat de 
la qüestió, marc teòric, hipòtesis i disseny d'anàlisi, mètodes i tècniques, i bibliografia) i 
lliurament d’un Avenç de la Memòria d’unes 2.000 paraules.   
 
 
II. Lliuraments als tutors i avaluació 
 
Convocatòria de juliol: 
 
3 d’abril de 2013 
Lliurament del primer avançament de la memòria amb el marc teòric i el disseny 
d’investigació realitzats (7.000 paraules). 
 
3 de juny de 2013 
Lliurament de la versió esborrany del text de la memòria (13.000-15.000 paraules). 
 
21 de juny de 2013 
Lliurament de la versió definitiva del text de la memòria.  
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Convocatòria de setembre: 
 
3 d’abril de 2013 
Lliurament del primer avançament de la memòria amb el marc teòric i el disseny 
d’investigació realitzats (7.000 paraules). 
 
3 de juny de 2013 
Lliurament del segon avançament de la memòria amb el treball de camp realitzat i els 
resultats preliminars de l’anàlisi (9.000-10.000 paraules). 
 
21 de juny de 2013 
Lliurament de la versió esborrany del text de la memòria (13.000-15.000 paraules). 
 
3 de setembre de 2013 
Lliurament de la versió definitiva del text de la memòria.  
 
 
 
4. Avaluació 
 
Presentació pública davant d’un tribunal del Treball de Fi de Màster. 
 
La defensa es realitzarà davant un tribunal format pels dos professors/es que hagin 
participat en la tutorització de la memòria de recerca. 
 
La lectura del TFM consistirà en una exposició oral d’un màxim de 20 minuts, i després 
de la intervenció del tribunal es disposarà d’un el torn de rèplica de l’estudiant. 
Finalment el tribunal deliberarà i comunicarà el resultat de l’avaluació. 
 
Criteris d’avaluació:  Memòria escrita: 80% i Defensa oral: 20%. 


