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PART I: VISIÓ GLOBAL DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER 

UNIVERSTITAT - EMPRESA 
 

I.1 Identificació i contextualització de l’assignatura 

Els Màsters de l’EUHT CETT – UB són, sens dubte, un pas decisiu en el desenvolupament del nostre model 

formatiu i és, a la vegada la missió del Grup CETT, proporcionar a la societat i al sector turístic i hoteler una 

formació integral i homologada, de gran qualitat i amb orientació internacional. Tanmateix, això significa el 

reconeixement del valor i de la importància de la formació turística a nivell nacional i internacional. 

L’objectiu fonamental dels Màsters de l’EUHT CETT-UB és el de REFORÇAR les competències directives i 

gestores necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat en les empreses i destinacions i el 

desenvolupament de projectes turístics i hotelers i, a la vegada, fer front eficientment als reptes que suposa 

per al sector, la globalització, la sostenibilitat i l’evolució tecnològica, dissenyant les estratègies competitives i 

les solucions innovadores adequades en cada context.  

La participació del sector turístic en el nostre model de formació és un tret fonamental i un dels aspectes clau 

per al seu èxit. Una col·laboració “Universitat - Empresa” que facilita una formació de qualitat, adaptada als 

requeriments del sector turístic, i que contribueix a la millora de la seva competitivitat. En aquest sentit, els 

Màsters de l’EUHT CETT-UB persegueixen: 

1. Aprofundir en el coneixement turístic de caràcter superior. 

2. Millorar la formació dels professionals de direcció en organitzacions i empreses turístiques; 

especialment per a perfils de direcció intermèdia i responsables d’unitats de negoci.  

3. Millorar el desenvolupament competitiu i de qualitat dels futurs professionals universitaris en turisme, 

desenvolupant competències personals i interpersonals dels estudiants, necessàries per a exercir la 

funció de lideratge en projectes i persones, en un context complex i canviant; en especial en els àmbits 

de la internacionalització, sostenibilitat i innovació.  

 

I.2 El Treball Final de Màster: l’aplicabilitat dels continguts dels màsters 

 

Els estudiants dels programes formatius de MÀSTER de l'EUHT CETT-UB han de realitzar l'assignatura Treball 
Final de Màster (a partir d’ara TFM). L'elaboració i presentació d'aquest TFM és indispensable per assolir la 
titulació. En els diversos plans docents de cada màster s'indica el pes en crèdits d'aquesta assignatura del TFM, 
on caldrà obtenir una nota mínima de 5 per aconseguir la titulació del màster. 
  
El TFM té un caràcter integrador que mobilitza el conjunt de competències que l’estudiant ha desenvolupat al 
llarg del seu procés formatiu durant tot el curs. 
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L'autor/a del TFM ha de mostrar la capacitat d'identificar situacions (oportunitats de negoci, problemes, etc.), 
buscar fonts de consulta, recopilar informació i documentació i finalment exposar vies per a desenvolupar i/o 
millorar la situació plantejada, així com donar respostes als objectius prefixats. 
 
Els alumnes realitzen el seu projecte a partir de la realització d'un conveni de col·laboració amb una empresa 
on l'alumne realitza un projecte d'aplicació. Consisteix en l'elaboració d'un treball personal d'aprofundiment 
en un tema associat a l'experiència en l'empresa i àmbits tractats en aquesta, que relacioni part dels 
coneixements i habilitats adquirits amb la realització del màster. Per a l'elaboració del treball l'alumne haurà 
de consultar les fonts bibliogràfiques més adequades al tema i fer recerca d'informació mitjançant TIC. Fruit 
d'aquest treball, l'alumne elaborarà una memòria.  
 

I.3 Resultats d’aprenentatge i competències del Treball Final de Màster 

Els resultats d’aprenentatge més importants que s’han d’assolir en aquests TFM són els següents: 

- Afavorir la reflexió entre la teoria i la pràctica. 

- Aplicar els coneixements adquirits a les aules a situacions reals. 

- Identificar àmbits d'innovació en l'empresa turística. 

- Analitzar àrees funcionals i processos empresarials i proposar millores. 

- Extreure conclusions dels resultats obtinguts i obrir perspectives de futur. 

- Desenvolupar criteris per a la presa de decisions i actuar amb iniciativa. 

- Posar en pràctica activitats de col·laboració i de treball en equip, dins entorns multiculturals o 
multidisciplinaris. 

- Aprendre a realitzar aplicacions concretes dels mètodes i tècniques usuals en la investigació 
turística, de mercats, destinacions, productes i conceptes. 

- Analitzar, interpretar i inferir dades i resultats: elaboració d'un informe. 

 

I en concret, les competències clau identificades són: 

- Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i 
avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts. 

- Aplicar les tècniques de comunicació per a la transmissió eficaç d'idees, opinions, coneixements, 
etc. 

- Tenir iniciativa i esperit emprenedor 
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- Emprendre projectes innovadors 

- Treballar en equip 

- Tenir compromís ètic 

I.4 Agents implicats en el desenvolupament del TFM UNIVERSITAT-EMPRESA 

 En el desenvolupament dels TFM hi participen els següents actors: 

A. Tutor/a d’empresa: És la persona de l’empresa col·laboradora que assumeix la direcció del TFM, 
tenint la responsabilitat de facilitar a l’estudiant els recursos necessaris pel correcte 
desenvolupament del treball. S’encarrega de guiar a l’estudiant en la consecució dels objectius del 
Treball, i n’avaluarà la seva estada a l’empresa i el TFM realitzat.  

B. Coordinador/a de Màster: És l’encarregat de vetllar perquè el contingut del TFM s’ajusti als 
continguts desenvolupats al màster, i de determinar el Tutor-acadèmic que ha de dirigir el TFM. 

C. Tutor/a acadèmic: És el responsable de la EUHT CETT-UB que orientarà a l’alumne en l’encaix 
acadèmic del seu treball, vetllant pel compliment dels requisits establerts. Serà triat per al seu 
coneixement expert en la matèria vinculada amb la temàtica del TFM.  

D. Tutor/a vinculat a E3: Des de l’Espai Estudiant Empresa, s’actuarà d’enllaç i suport entre la EUHT 
CETT-UB i l’empresa, vetllant pel compliment dels requisits formals que s’hauran de realitzar en 
aquest procés (signatura conveni, assegurança estudiant, etc.), així com fent el seguiment de 
l’estada de l’alumne a l’empresa. Tota aquesta informació es compartirà amb el Tutor acadèmic. 
E3 també actua com a responsable en la recerca d’empreses col·laboradores, en la validació de les 
propostes i, si s’escau, en l’avaluació del treball.  

E. Estudiant/a: L’Estudiant que estigui realitzant la formació de màster.  

I.5 Publicació d’ofertes i assignació de treballs. 

Les propostes d’empresa es publicaran via campus mitjançant la sol·licitud de TFM en empresa per tal de que 
els alumnes puguin consultar els temes vinculats a empresa. 

Una vegada validat l’avantprojecte per part del Coordinador de Màster i assignat un Tutor Acadèmic, el 
Coordinador del màster i/o E3 comunicarà la decisió a l’empresa i a l’alumne que l’hagi presentat.  

E3 facilitarà a l’alumne tota la orientació i informació, i posarà en contacte alumne i empresa.  

I.6 Realització del Conveni 

En el moment en que l’estudiant i empresa arribin a un acord sobre la realització del projecte, l’estudiant ho 
haurà de comunicar a E3 i al Coordinador/a del Màster corresponent per tal que es formalitzi l’acord 
mitjançant un conveni.  
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En aquest moment, el Coordinador/a de Màster comunicarà al Tutor Acadèmic el nom de l’estudiant i el 
projecte assignat, el qual es comunicarà també a la Secretaria de Màsters. Al cap d’una setmana de la 
sol·licitud, l’estudiant ja podrà recollir el conveni i iniciar la seva estada a l’empresa.  

A continuació es detallen els tràmits a realitzar per part de l’alumne i que són de la seva responsabilitat: 

 Recollir documentació a E3. 

 Lliurar la documentació a l’empresa que haurà de signar. 

 Retornar còpia de la documentació a E3. 

 Establir amb el Tutor Acadèmic les dates de seguiment del treball. 

 Lliurament de la documentació del Conveni facilitada per E3 a la carpeta corresponent: valoració de 

l'empresa de l'estada de l'alumne i enquesta a emplenar per l'alumne sobre l'empresa. 

 Lliurament dels corresponents documents de TFM (memòria, article i defensa) en el període 

preestablert.  

 

I.7 Seguiment acadèmic del treball 

El Tutor Acadèmic de l’EUHT CETT-UB realitzarà un seguiment acadèmic de l’estudiant, supervisant el rigor del 
seu treball i revisant els documents del projecte. 

El Tutor d’E3 vetllarà pel compliment dels requisits formals de tot el procés i establirà contactes de seguiment 
amb l’empresa per tal d’assegurar que s’està portant a terme de forma correcte tot el procés.  

És responsabilitat de l’estudiant comunicar-se amb el Tutor Acadèmic de la EUHT CETT-UB i a partir d’aquí 
establir hores de tutoria i seguiment de treball. 

Finalment, el Coordinador del Màster corresponent realitzarà funcions de seguiment amb totes les parts 
implicades als TFM: estudiant, empresa o entitat, E3 i tutor acadèmic.  

I.8 Avaluació del TFG 

El TFM Universitat-Empresa serà avaluat per, com a mínim: 

- el Tutor d’empresa 

- el Tutor acadèmic  

a través del full d’avaluació corresponent. 
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PART II: NORMES D’ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DEL TFM 
Finalitzada l’estada a l’empresa, l’estudiant haurà d’acabar el seu TFM i entregar-lo dins les dates fixades a tal 
efecte.  

L'alumne ha d'enviar un correu electrònic (i no per un altre sistema) a l'adreça professional (xxxxxx@cett.cat) 
del coordinador/a del Màster els següents documents: el memòria i l'article del TFM en format “pdf” i la 
presentació/defensa en “ppt”. En el cas d'existir annexos o que els documents "pesin" massa, tot el conjunt de 
documents es comprimiran (zip/rar) per al seu enviament al coordinador/a i/o es "pujaran" en un disc virtual 
(tipus "Dropbox" o similars), enviant l'enllaç corresponent. Els TFM "confidencials" només estaran accessibles i 
visibles per als membres correctors del TFM. 

La Memòria del TFM haurà d’estar formada pels següents apartats: 
 

 Portada: títol, dades de l'autor, dades del tutor acadèmic, logotip del CETT-UB i referència al 
màster que s'està cursant. 

 Resum / Abstract: màxim 200 paraules. Paraules clau / Keywords: màxim 6. 

 Índex 

 Introducció: contextualització del treball i estructura del treball. 

 Objectius: definició de les fites a assolir en el projecte. 

 Marc teòric: conceptes i desenvolupament teòric. 

 Anàlisis de la situació actual / estat de la qüestió: estat actual de l'objecte d'estudi. 

 Pla de treball / Metodologia: descripció de les fases de treball o aspectes metodològics 
utilitzats. 

 Resultats i discussió: presentació, interpretació i valoració dels resultats. 

 Conclusions: principals conclusions, limitacions i propostes de millora de l'estudi 
 Referències bibliogràfiques 


