
Normes per a l’elaboració del treball de recerca de Màster (curs 2011-12) [1] 

 

 

TREBALL DE RECERCA 

ORIENTACIÓ RECERCA 

 
1. Objectius 

L’objectiu general del treball de recerca és aprofundir la formació en la recerca 
de l’alumnat del Màster Oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania, així com desenvolupar la seva capacitat investigadora i la seva 
habilitat per treballar de forma independent. 

El treball haurà de ser inèdit i en cada cas, el tutor/a especificarà la necessitat 
d’incloure fonts primàries o les indicacions metodològiques pròpies de la 
disciplina en la qual s’emmarca el treball. 

 

2. Condicions de realització 

Per a inscriure el treball, que ja ha d’estar matriculat, es presentarà el 
document de sol·licitud d’admissió del Treball de Recerca amb el títol i la 
proposta de tutor/a i la signatura d’aquest/a, acompanyat d’un projecte raonable 
de la recerca que es pretén portar a terme (aproximadament 400 paraules). 

 

El treball haurà d’inscriure’s en una de les línies d’investigació del Màster: 

1. Perspectives de gènere i anàlisi psico/socio/cultural de discursos i 
pràctiques a àmbits diferents: artístic, filosòfic, històric, jurídic, mèdic, 
etc. 

2. Anàlisi i intervenció socio/psico/econòmica amb un enfocament de 
gènere (desenvolupament, planificació i disseny,…) en programes de 
polítiques públiques. 

3. Recerca bàsica en teories i metodologies que conformen el camp dels 
estudis de gènere. 

4. Aplicació dels fonaments teòrics i metodològics amb perspectiva de 
gènere a la recerca sobre problemàtiques socials tals com la violència, 
interculturalitat, igualtat, sexisme institucional, prejudicis per raó de sexe, 
etc. a diferents àmbits: rural, urbà, ... 

El tutor o tutora del treball aportarà guia i consell sobre qüestions teòriques, 
metodològiques i bibliogràfiques i respecte al format del treball. Per que la 
tutora o el tutor pugui garantir la qualitat final del treball i donar vist i plau a la 
seva presentació, és necessari que l’alumnat segueixi els seus consells durant 
l’elaboració i li presenti el treball amb suficient temps per poder incloure les 
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modificacions necessàries. Al respecte és necessari recordar que l’agost és 
mes de vacances oficials.  

L’acord del tutor/a és imprescindible per poder presentar el treball. 

 

3. Estructura  

El treball de recerca tindrà les següents parts: 

1) Introducció (motius de l’elecció del tema, objectius del treball, 
hipòtesis a desenvolupar), estat de la qüestió (antecedents en l’estudi 
del tema escollit, necessitat d’una nova aportació) i metodologia 
emprada. 

2) Desenvolupament del treball de recerca. 

3) Conclusions. (És necessari que quedi reflectit allò que aporta el treball 
a l’estat de l’estudi del tema) 

4) Apèndix documental (si  s’escau) 

5) Bibliografia 

L’extensió recomanada del treball de recerca és d’un màxim de 50 pàgines o 
15.000 paraules aproximadament. 

 

4. Dates  

CALENDARI CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2011 
 
-Sol·licitud d’admissió del Treball de Recerca (títol i tutor/a) 
24 octubre 2011. 
 
-Nomenament del Tribunal 
30 novembre 2011. 
 
-Dipòsit del Treball de Recerca* 
9 a 13 de gener de 2012. 
 
-Actes de lectura del Treball de Recerca 
30 i 31 de gener de 2012. 
 
 
CALENDARI CONVOCATÒRIA DE JUNY DE 2011 
 
- Sol·licitud d’admissió del Treball de Recerca (títol i tutor/a) 
30 de novembre 2010. 
 
- Nomenament del Tribunal 
9 de maig de 2011. 
 
- Dipòsit del Treball de Recerca* 
21 al 31 de maig de 2012. 
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-Actes de lectura del Treball de Recerca 
25,26,27 de juny de 2012. 
 
* L’alumnat de la modalitat presencial i online ha de dipositar una còpia en 
paper i una còpia en CD del Treball de Recerca a cada membre del tribunal i 
a la Secretaria Tècnica del Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 
(Plaça Pere Coromines, 1, 08001 Barcelona) en el termini establert. 
L’alumnat de la modalitat presencial i online també ha de lliurar una còpia en 
paper del Treball de Recerca a cada membre del tribunal (tant a titulars com a 
suplents) en el mateix termini del dipòsit del treball de recerca. 
L’alumnat ha de posar-se en contacte amb els/les professors/es del tribunal per 
correu electrònic per demanar-los l’adreça del lloc on volen rebre el treball en 
paper. 
 

No dipositar les còpies en la Secretaria o no lliurar les còpies als tribunals 
corresponents en els terminis establerts suposa la desconvocatòria del 
tribunal, la suspensió de l'acte de lectura i la necessitat de tornar a matricular 
el treball en l'any següent. 
 
5. Avaluació 

Per la convocatòria de gener i juny es realitzarà un acte públic de lectura del 
treball de recerca. 
 
La presentació del treball de recerca consistirà en la defensa del mateix per 
part de la seva autora o autor, durant 15 minuts. Cada professora del tribunal 
tindrà 5 minuts per fer preguntes o observacions i l’alumne/a podrà respondre 
els següents 5 minuts. L’acte tindrà una durada d’uns 35 minuts per treball. 

El tribunal estarà format per tres persones doctores escollides per la comissió 
del màster entre especialistes en la matèria avaluada. La tutora o tutor del 
treball jutjat formarà part del tribunal corresponent.  

 

6. Alumnat Online 

L’alumnat online té l’opció de fer la presentació del treball de recerca de forma 
presencial, però aquesta presentació oral no serà obligatòria. 

 

En el cas d'optar a la presentació oral haurà de tenir l'acord de la tutora i 
comunicar-lo a la coordinadora de treballs d'investigació i a la Secretària del 
Màster abans de la data de nomenament de tribunals.  
 
Si hi ha presentació oral regiran les normes de l'apartat anterior. Si no hi ha 
presentació oral, l'avaluació la realitzarà el tribunal a porta tancada.  
 


