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Prerequisits

Aquest mòdul és obligatori de màster. La temàtica del Treball de Fi de Màster estarà relacionada amb
l'especialitat que cursi l'estudiant.

Objectius

El Treball de Fi de Màster té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències adquirides en
el Màster. S'estableix com una recerca en l'àmbit de l'educació desenvolupada amb dades empíriques que
l'alumne desenvolupa individualment i presenta i defensa davant d'un tribunal.
El desenvolupament del Treball de Fi de Màster es fonamenta en l'acció tutorial. Cada alumne tindrà un tutor
que serà un doctor / a dels departaments responsables d'aquest Màster, preferiblement del Departament
associat a l'especialitat que cursi l'estudiant. L'estudiant i el tutor acordaran un calendari de tutories per al
seguiment del treball.

El Treball de fi de Màster haurà de tenir les característiques d'informe o de document per a ser publicat en una
revista especialitzada d'investigació. En alguns casos i per suggeriment del tutor, l'estudiant podrà preparar un
article per a ser enviat a una revista especialitzada.
Els requeriments formals de detalls per a l'avaluació s'estableixen en aquesta guia docent. S'utilitzen criteris
de valoració com els següents:
• Interès del tema

• Coherència, claredat i precisió dels objectius
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• Coherència, claredat i precisió dels objectius
• Rigor del marc teòric
• Adequació, justificació i legitimació del disseny i del desenvolupament de l'estudi
• Pertinència i coherència dels resultats i les conclusions
• Oportunitat, rellevància i actualitat de la bibliografia
Altres criteris relacionats amb la claredat formal, expositiva i coherència global del treball presentat

Competències

Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia
Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i
adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i avaluar les potencialitats i les limitacions dels instruments i de les estratègies
metodològiques.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma

Resultats d'aprenentatge

Analitzar dades de manera quantitativa o qualitativa.
Analitzar els marcs teòrics de referència per establir els que orienten la recerca.
Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia
Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents instruments i estratègies de recollida de dades
Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents tipus d'anàlisis i dels programes informàtics que en
faciliten el desenvolupament.
Buscar i analitzar referents teòrics
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
Construir i validar instruments
Conèixer els aspectes rellevants del context de desenvolupament i aplicació de la investigació.
Defensar oralment, fent servir la tecnologia idònia, la recerca duta a terme.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Determinar la informació i els subjectes implicats en l'estudi.
Dissenyar estratègies de recollida d'informació.
Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i les qüestions de la recerca i els referents
teòrics.
Elaborar el projecte d'investigació amb especificació d'objectius i qüestions d'investigació

Elaborar l'informe de recerca d'acord amb l'estructura de protocols formals.
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Elaborar l'informe de recerca d'acord amb l'estructura de protocols formals.
Establir estratègies d'anàlisi de dades pertinents
Identificar problemes a la pràctica
Identificar problemàtiques educatives i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten
donar-los resposta
Identificar referents teòrics i avaluar-ne ladequació per interpretar la problemàtica objecte d'estudi
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis
Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació en educació.
Jutjar les limitacions ètiques de l'aplicació de determinades estratègies metodològiques.
Negociar amb les persones i/o institucions la recollida d'informació (permisos, protocols, cronograma).
Redactar documents científics de síntesi per ser presentats a diferents públics.
Relacionar resultats d'acord amb la seva procedència (fonts i instruments)
Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma
Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de
recerca en el seu context.

Continguts

L'alumne amb l'orientació del seu director ha de:
• Identificar una problemàtica d'investigació en un context empíric en l'àmbit de la seva especialitat
• Dissenyar i desenvolupar un projecte investigació, de caràcter concret i limitat, a partir de dades empíriques
per donar resposta a la problemàtica
• Elaborar un informe de la investigació desenvolupada
• Presentar i discutir públicament el treball i l'informe.
L'informe d'investigació hauria de tenir com a mínim els següents elements:
• Establiment d'un centre d'interès i concreció del problema d'investigació.
• Justificació i argumentació de la pregunta i els objectius de la investigació.
• Establiment d'un marc i / o posicionament teòric
• Disseny de la investigació: fases o moments, instruments i / o estratègies de recollida d'informació, procés de
recollida d'informació, criteris de qualitat, aspectes ètics ...
• Procés d'anàlisi de les dades, justificació, i exemplificació del desenvolupament.
• Establiment de resultats i discussió
• Conclusions, prospectiva i implicacions per a la pràctica.
. Bibliografia

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
• Introducció grupal al treball de recerca.
• Tutories individuals o en grup amb el director del treball de fi de màster.
• Presentació / exposició oral al llarg del procés
• Treball individual

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Introducció grupal al treball de recerca 10 0,4 3, 19, 22, 28, 29

Tipus: Supervisades

Tutories individuals o en grup amb el
director del treball de fi de màster

36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30

Tipus: Autònomes

Activitats relacionades amb treball
individual

24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen. El desenvolupament del Treball
de Fi de Màster es fonamenta en l'acció tutorial. Cada alumne tindrà un tutor que serà un doctor / a dels
departaments responsables d'aquest Màster, preferiblement del Departament associat a l'especialitat que cursi
l'estudiant. L'estudiant i el tutor acordaran un calendari de tutories per al seguiment del treball.

La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà
necessari obtenir com a mínim un 4 en totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del
mòdul i en la memòria / treball final del mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Memòria Informe Memòria Informe 245 9,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Presentació / exposició oral
al llarg del procés

Presentació / exposició oral
al llarg del procés

30 1,2 3, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 27, 28, 29

Seguiment tutories (informe
del director/tutor sobre el
procés)

Seguiment tutories (informe
del director/tutor sobre el
procés)

30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30
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