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TREBALL FI DE MÀSTER (TFM). MÀSTER PSICOLOGIA GENERAL 

SANITARIA (MPGS) CRONOGRAMA DE TASQUES 

 

El Treball Final de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball original que 

suposi l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels estudis de Màster, i evidenciï 

l’assoliment de les competències transversals. El TFM pot tractar sobre qualsevol tema 

que estigui relacionat amb les matèries del Màster, i serà realitzat sota la direcció o 

tutoria d’un professor del Màster amb el títol de doctor. 

El TFM es presentarà durant el segon curs del MPGS,  hi ha una única convocatòria 

per matriculació, però hi ha tres possibles períodes d’entrega i exposició del TFM. 

 

TASQUES I CRONOGRAMA TFM. 

FASE INICIAL:  DURANT EL SETEMBRE 

 

Entrega a realitzar: L’estudiant presentarà el document TFM1 que explori la idea 

inicial que pretenen investigar.  

En aquest document, especificaran 3 temàtiques que els hi agradaria desenvolupar el 

TFM. Indican en primer lloc un títol que resumeixi en poques paraules el que vol fer. A 

continuació, desenvolupa en una mica més d'espai (100 paraules com a màxim) en 

què consistiria aquest TFM que justifiqui i argumenti la importància de la recerca que 

pretén desenvolupar. 

 

L’entrega del document TFM1 es realitza a la secció activitats del Campus 

Virtual. 
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FASE 1. Assignació de tutor: inicis d’octubre del curs matriculat 

: Inicis d’octubre: es publicarà al campus virtual el llistat d’assignació de tutors de TFM 

tenint en compte el tema triat i les linees de recerca del tutors, sempre que sigui 

posible, quan no sigui així s’asignarà de forma aleatoria 

 

FASE 2: concreció de TFM 

2.1.- Un cop assignat el tutor, l’estudiant es ficarà en contacte amb el tutor assignat via 

mail, per acordar una primera tutoria, com a mínim, en la que acordar tema concret de 

TFM 

2.2.- Inscripció tema TFM amb autorització signada del tutor: 3era setmana octubre. 

Ompliran conjuntament el document TFM2. L’entrega del document TFM2 es 

realitza a la secció activitats del Campus Virtual, amb document escannejat en 

format pdf. 

 

FASE 3: Desenvolupament del treball 

3.1.- Activitats supervisades Tutories individuals . 

A partir de la presentació de la proposta de TFM es realitzaran com a mínim una 

entrevista mensual entre el tutor i l’alumne per realitzar seguiment i supervisió del 

treball. Aquestes poden ser telemàtiques o presencials, però sempre hauran de ser 

sincròniques. 

Es podran realitzar totes les tutories que es considerin necessàries. 

Es realitzaran fins al moment de presentar el treball a excepció de l’agost que no es 

realitzarà supervisió per part del tutor 

3.2.- Activitats autònomes:  selecció de tasques, la planificació, l’organització del 

temps...  
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Aquestes es veuran complementades amb la supervisió via mail del progrés del treball 

per part del tutor. Que anirà marcant el tempus d’aquestes, com a ajuda al estudiant. 
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FASE 4: Finalització i Presentació del treball 

4.1.- Autorització per part del tutor/a per presentar el TFM en un dels períodes descrits  

Períodes de presentació del TFM 

Període 1: Durant el mes de Març del curs matriculat 

 convocatòria extraordinària per persones matriculades any 

anterior i que l’hagin demanat. 

 Persones que per diferents raons, vulguin presentar TFM en 

aquest període extraordinari 

Període 2: finals de Juny del curs matriculat 

Període 3: finals de Setembre del curs matriculat. 

 

4.2.- L’entrega del Treball Fi de Màster es realitzarà a la secció activitats del Campus 

Virtual, durant les dates fixades per en algun dels tres períodes definits en aquest 

apartat. 

 

4.3.- Un cop finalitzada la data d’entrega per cada un dels períodes, es publicarà en un 

termini màxim de 7 dies el llistat dels tribunals on hi constarà els membres del tribunal, 

data, hora i aula per la exposició i defensa del treball.  

El tribunal que avaluarà el TFM estarà composat per 2 professors del MPGS 

escollits a l’atzar. El director del treball no formarà part de la comissió avaluadora. 

1. Un professor actuarà com a President. 

2. El professor com a Vocal. 
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AVALUACIÓ DEL TFM. 

Cada membre del tribunal posarà nota a l’alumne, tenint en compte l’informe 

del director (15%), la memòria escrita (55%), la presentació oral i la discussió dels 

resultats (30%) amb el tribunal. 

La mitjana dels 2 membres del tribunal serà la nota definitiva obtinguda en el 

TFM 

L’exposició oral i pública serà de 20 min i el debat amb el tribunal serà d’uns 

15 min. El temps total per la defensa de cada TFM ha de ser aproximadament de 

40 min. 

El director del treball haurà d’omplir un informe de valoració de l’alumne el qual 

serà tramès al coordinador i a l’altre membre del tribunal, per a que es tingui en 

compte en l’avaluació final. 

 

 

 

 

 

 

 


