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ESTRUCTURA DEL TREBALL DE FI DE GRAU DE 

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS DE LA EURL

Aquesta guia pretén oferir els Criteris formals per elaborar el treball de fi de grau

(TFG)

1. Punts comuns per a tots els models de treball fi de grau

1.1 Portada 

Ha de comprendre:

 - Títol del treball.

 - Nom i cognoms de l'alumne.

- Nom i cognoms del tutor.

 - Títol del Grau.

 - Centre Universitari.

 - Curs acadèmic.

 - Data de lliurament del treball final de grau

1.2. Dedicatories

Voluntàries

1.3. Resumen

El resum ha d'incloure de 10-15 línies, es redactarà en tercera persona, ressaltant 

els punts més rellevants.

1.4. Paraules clau

Es tracta de citar dues o tres paraules referents al treball: Per exemple avaluació,

ocupació, seguretat i higiene.

1.5. Taula de contingut

Aquesta ha de reflectir els títols i les pàgines de:

 - Capítols.

 - Subcapítols.

 - Els annexos.

 - Les figures.

 - Les taules.

1.6. Introducció

L'objectiu de la introducció és oferir una explicació general de l'estructura 
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del treball.  La finalitat  que es pretén és que el  lector tingui una idea del treball

realitzat abans de procedir a la seva lectura. En definitiva es tracta d'una síntesi de

tot el treball que es redacta al principi de forma provisional i al finalitzar el treball

s'elabora com a forma definitiva.

Aquest ha de contenir de manera resumida:

- La justificació de l'estudi. S'exposaran les raons per les quals s'ha realitzat l'estudi

Per què es va detectar la problemàtica i com s'ha donat resposta.

- Els objectius generals i els objectius específics.

- La metodologia emprada. S'indiquen breument el camí d'anàlisi seguit.

- Les conclusions assolides.

- Breu indicació del contingut dels capítols que componen el projecte.

1.7. Justificació del tema

En aquest apartat s'argumenten les raons per les quals es realitza la investigació. Es

tracta d'un problema al qual es pretén donar solució. L'origen pot ser una reflexió

partir de 

1.8. Marc teòric

la teoria o bé obeeix a una situació pràctica que es pretén solucionar. 

Consisteix a fer una revisió de l'estat de la qüestió sobre el tema que s'estudia i que

serveix per fonamentar  el treball. Això pot  fer-lo  tenint  en compte les següents

pautes:

 - Consulta documental:  Consultar textos i documents. - Contrastar la informació:

Aclarir dubtes, contrastar criteris

- Anàlisi  històric d'una qüestió:  Estudi de l'evolució dels coneixements sobre el

tema.

Enfocaments de treball de Fi de Grau

2. Enfocaments

Es proposen els següents enfocaments per a la realització del TFG:

Empíric o quantitatiu.

Teòric o qualitatiu.

Treball de Fi de Grau d'enfocament empíric o quantitatiu
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2.1. Treball de Fi de Grau d'enfocament empíric o quantitatiu

Es  tracta  d'un  treball  de  recerca  experimental  i  pràctic  en  el  context  de  les

Relacions  Laborals i  Recursos Humans , en qualsevol de les seves orientacions

jurídica , econòmica , sociològica , psicosocial , organitzativa i històrica .

L'estructura d'aquest enfocament de treball serà el següent :

2.1.1. Punts comuns per a tots els models de treball ( veure capítol núm.1)

2.1.2. Hipòtesi

Es  tracta  d'una  explicació  provisional  o  enunciat  que  expressa  afirmacions  o

negacions sobre la realitat

Alguns exemples " L'actitud cap a la droga canviarà amb la posada en marxa de

programes  educatius"  "  La  disposició  de  les  persones  a  comprometre  en  la

realització de tasques de voluntariat depèn del valor que tenen dels seus semblants"

"L'acte concepte està relacionat amb la autoestima " " Els alumnes que obtenen

puntuacions baixes en un qüestionari d'auto concepte , obtindran també puntuacions

baixes en un qüestionari d'autoestima personal . "

2.1.3. Objectius

En els estudis analítics es plantejarà , generalment , primer la hipòtesi i després els

objectius .

Aquests  es  formularan  en  infinitiu  considerant  els  següents  verbs  :  Explicar  ,

descriure , comprendre , relacionar , solucionar, comparar , introduir etc .

Aquests són :

- Objectiu general / els

S'especificarà el que es desitja aconseguir a través de l'elaboració del TFG de forma

general .

- Específics

A més  de  l'  objectiu  general  s'ha  de  concretar  quins  objectius  particulars  es

plantegen en l'estudi .

2.1.4. Metodologia

És el pla o esquema de treball que se seguirà per assolir els objectius proposats .

Recull els següents apartats :

• Context
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S'escriurà  breument  el  context  en  què  es  realitza  l'estudi  .  Per  exemple  l'àrea

geogràfica .

• Selecció de la mostra objecte d'estudi

Aquest punt abordarà :

- Població

Conjunt de tots els casos , individus i factors , dels quals es vol analitzar el succés .

- Factors d'exclusió i inclusió

Explicar els criteris que s'utilitzés per seleccionar la població .

- Mostra

Conjunt definitiu sobre el qual es realitzarà l'estudi .

• Recollida de dades

Es descriuen els mitjans o instruments que s'utilitzen per recollir les dades . Aquests

poden ser qüestionaris  ,  test  ,  escales ,  sistemes d'observació etc .  elaborats  per

cobrir les necessitats de la investigació .

2.1.5. Interpretació de la informació o resultats

S'expliquen els resultats obtinguts .

2.1.6. Discussió

Es relacionen els resultats amb la hipòtesi plantejada , els objectius assenyalats i el

marc teòric considerat .

En aquest punt s'inclouen aspectes com l'acceptació o rebuig de les hipòtesis , si

s'han assolit els objectius i les coincidències o desacords amb altres investigacions .

2.1.7. Conclusions i propostes de futures investigacions

En aquest apartat s'abordarà la conclusió dels resultats obtinguts i algunes propostes

per investigar en un futur , a partir de les conclusions plantejades

Treball de Fi de Grau d'enfocament teòric o qualitatiu

2.2. Treball de Fi de Grau d'enfocament teòric o qualitatiu

Treball d'enfocament descriptiu i de revisió i investigació bibliogràfica sobre temes

relacionats amb les Relacions Laborals i  Recursos Humans en  qualsevol de les

seves  orientacions jurídiques,  econòmiques,  sociològiques,  psicosocials,

organitzatives i  històriques.  Es tracta de  realitzar  una actualització teòrica i

d'aprofundiment en un tema de manera creativa.

L'estructura d'aquest enfocament serà la següent:
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2.2.1. Punts comuns per a tots els models de treball ( veure capítol num.1 )

2.2.2. Hipòtesi

Els  estudis  descriptius  o  teòrics  no  necessàriament  han  de  plantejar  hipòtesis  .

Aquests poden presentar directament els objectius .

2.2.3. Objectius

Aquests  es  formularan  en  infinitiu  considerant  els  següents  verbs  :  Explicar  ,

descriure , comprendre , relacionar , solucionar, comparar , introduir etc .

Aquests són :

- Objectiu general / els

S'especificarà el que es desitja aconseguir a través de l'elaboració del TFG de forma

general 

- Específics

S'ha de concretar més de l'objectiu general, que objectius particulars es plantegen

en l'estudi .

2.2.4. Metodologia

És el pla o esquema de treball que se seguirà per assolir els objectius . Recull els

següents apartats :

• Context

S´escriurà breument el context en què es realitza l'estudi .

• Selecció de la mostra objecte d'estudi

En els estudis qualitatius , estrictament , no es realitza la selecció de mostra , per

tant aquest factor en ocasions quedaria anul - lat . No obstant això , si cal , es pot

aplicar seguint els següents criteris :

- Població

Conjunt de tots els casos , individus i factors , dels quals es vol analitzar el succés .

- Factors d'exclusió i inclusió

Explicar els criteris que s'utilitzés per seleccionar la població .

- Mostra

Conjunt definitiu sobre el qual es realitzarà l'estudi .

• Recollida de la informació

Indicar  com es  recull  la  informació  .  Aquest  enfocament  utilitza  estratègies  de

naturalesa qualitativa , com són l'observació , l'entrevista, els diaris , l'anàlisi de

documents , etc
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2.2.5. Interpretació de la informació o dels resultats

S'exposaran de  manera estructurada  els conceptes  més rellevants d'estudi,

integració  i interpretació.  Si cal es poden estructurar en diferents sub-apartats  per

s'obtingui una exposició coherent i ordenada dels conceptes que permetin mostrar

els objectius proposats.

2.2.6. Discussió

Es relacionen els resultats amb la hipòtesi / objectius assenyalats i el marc teòric.

En aquesta etapa el procés d'investigació recull els resultats de l'estudi.  S'aborden

aspectes com  l'acceptació o  rebuig de  la  hipòtesi,  els objectius proposats,  la

coincidència o desacords amb altres investigacions.

2.2.7. Conclusions i futures línies d'estudi

Les conclusions han d'estar  relacionades amb els objectius plantejats i s'han de

plantejar futures línies d'investigació.

Normes d´estil

3. Normes d'estil

La redacció del TFG es realitzarà considerant les següents pautes:

- Tipus de lletra: Times New Roman o Arial.

- Mesura: 12 punts.

- Interlineat 1,5

- Títols del capítol i subcapítols: Negreta.

- Marges: 2,5 cm. superior i inferior; 3 cm esquerra i dreta.

- Extensió: Mínim 40 pàgines sense comptar amb els annexos.

- Figures i taules. Es numeraran per separat (figures i quadres) per ordre d'aparició,

i considerant el capítol en el qual estan incorporades. Lletra de 11 punts

- Font: Es situés a la vora inferior de la figura o quadre. Lletra de 11 punts.

- Notes a peu de pàgina: Lletra de 10 punts.

- Numeració: Peu de pàgina. Part central

Recursos en línia per referències de la bibliògrafa del Treball de Fi de Grau

4. Bibliografía

En aquest apartat es mostra una Guia de la UdL. a tenir en compte de com citar i

elaborar bibliografies:
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Disponible: http://biblioguies.udl.cat/c.php?g=281106&p=1872565

Recursos en línea per redactar el Treball Fi de Grau

5. Recursos per redactar el Treball de Fi de Grau

Es poden  consultar els següents recursos en línea: 

●  Aprile,  O.  (2002).  "El  trabajo  final  de  grado.  Un  compendio  en  primera

aproximación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación."

Disponible:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/3_libro.

pdf     

● Universitat de Lleida. Facultat de Ciències de l'educació. 

Disponible  :   http://biblioguias.unex.es/trabajos-de-grado

● Universitat d´Extremadura. "Trabajos Fin de Grado y Proyectos Fin de Carrera.

Lo que necesitas saber para empezar" 

Disponible: http://biblioguias.unex.es/trabajos-de-grado

● Universitat de Lleida. Facultat de Ciències de l'educació.

Disponible: http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf
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