
Annex 2 

Instruccions per elaborar un informe d’investigació a partir de dades empíriques. El 

TFM com a informe d’una investigació  

Opció 2.  

 

En els casos en els que el TFM sigui un informe d’investigació a partir de dades empíriques, 

el TFM s'ajustarà a l'estructura acceptada internacionalment per als treballs científics en 

Psicologia. S’ha de seguir el manual d’estil de l’Associació Americana de Psicologia (APA) 

 

• Títol: Ha de ser concís, però el més informatiu possible.  

• Autor(s): El nom de l'autor va centrat, sota el títol del treball. Sota el nom va la seva 

afiliació o la institució acadèmica a la qual pertany.  

• Resum: El resum ha de ser un esbós breu però explícit del contingut i de les conclusions 

de l'article i d'esmentar tota nova informació que figuri en ell. No ha de contenir dades o 

afirmacions que no figurin en el text de l'article ni detalls d'interès secundari.  

• Introducció: En aquesta secció, que ha de ser raonablement curta, cal fer una exposició del 

problema, del seu desenvolupament històric, de la forma en què es van descobrir les seves 

principals paràmetres i de l'estat actual de la investigació.  

• Mètode: És la primera secció de l'informe que porta títol. Té tres subapartats:  

o Participants. En aquesta subdivisió, s'inclou tot el relacionat amb els subjectes de manera 

que possibiliti la replicació de l'experiment.  

o Material. Indicar els materials usats, amb tot detall que sigui necessari.  

o Procediment. Ha de ser detallat i contenir tota la informació pertinent.  

• Resultats: Les troballes de l'experiment poden presentar per mitjà de figures o gràfics o de 

taules o quadres. En tots els casos, cal presentar també una descripció dels resultats, sense 

discutir-los amb molt de detall, perquè això correspon o la següent secció.  

• Discussió: Conté una anàlisi dels resultats i indica per què es van obtenir. Es busquen 

conclusions amb base en coneixements previs. Poden incloure interpretacions teòriques, i 

estendre tot el que sigui necessari. Aquesta secció té per finalitat ajudar a entendre les 

troballes experimentals i, per tant, es permet acudir a hipòtesis i interpretacions d'acord amb 

els interessos de l'investigador.  

• Referències bibliogràfiques: Relació de materials bibliogràfics o audiovisuals que s'ha 

utilitzat en la realització del treball, d'acord Normes APA.  

 


