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Professor de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Ana Maria Margallo Gonzalez

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: AnaMaria.Margallo@uab.cat

Equip docent
Cristina Escobar Urmeneta
Conxita Márquez Bargalló
Montserrat Oller Valls

Prerequisits
Haver aprovat el mòdul de pràctiques.

Objectius
L'estructura del mòdul és comuna a totes les especialitats, encara que el seu contingut i desenvolupament
està relacionat amb el mòdul de pràctiques de cada especialitat.
El Treball de Fi de Màster (TFM) és un treball d'indagació a l'aula o d'aprofundiment i reflexió teòrica, concebut
com una activitat d'autoformació. Té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències
adquirides en el Màster. S'estableix com una recerca o estudis realitzats amb dades empíriques, procedents
de l'experimentació de la unitat didàctica impartida o la intervenció orientadora durant el període de pràctiques,
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. En el cronograma del curs
estan fixades les dates de les tutories obligatòries per al seguiment del treball.
El Treball final de màster (6 cr.) es realitza amb posterioritat al pràcticum i només en el cas de que aquest hagi
estat superat.

Competències
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals per a desenvolupar aquelles
necessàries en el seu desenvolupament i la seva pràctica professional.
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 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
Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
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Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual,
perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigació.
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
Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en els
continguts i la didàctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funció docent.
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
1. Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
2. Analitzar críticament el desenvolupament de la docència, de les bones pràctiques i de la orientació,
utilitzant criteris de qualitat.
3. Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals per a desenvolupar aquelles
necessàries en el seu desenvolupament i la seva pràctica professional.
4. 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
5. 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
6. Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual,
perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
7. Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
8. 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
9. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en
la pràctica.
10. Posseir les habilitats d'aprenentatges necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en
els continguts i la didàctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funció docent.
11. 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
12. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma
13. Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinars) i desenvolupar actituds de
participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

Continguts
Treball fi de màster. L'estudiant haurà d'elaborar un treball de reflexió i/o recerca educativa final i en farà una
presentació pública oral davant un tribunal que permeti mostrar que ha adquirit el conjunt de competències del
màster que el capaciten per iniciar la seva actuació com a docent de la seva especialitat en un centre
d'Educació Secundària o Escola Oficial d'Idiomes.

Metodologia
Durant la fase final dedicada a l'elaboració del TFM s'establiran activitats dirigides en forma de sessions per a
tot el grup amb indicacions sobre el treball, supervisades, en forma de tutories individuals i col·lectives i
autònomes, en les quals l'alumnat haurà de preparar les diferents parts del treball.
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Activitats formatives
Títol

Resultats
d'aprenentatge

Hores

ECTS

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

20

0,8

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

127

5,08

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12

Tipus: Dirigides
Seminaris de seguiment del treball de fi de màster. Seguiment del procès
d'elaboració de cada part del treball per part del tutor d'universitat.

Tipus: Supervisades
Tutories presencials

Tipus: Autònomes
Escriptura del treball i preparació de la presentació oral.

Avaluació
A les sessions de seminari de seguiment del treball de fi de màster el tutor de la universitat orientarà
l'estudiant sobre el desenvolupament del treball i revisarà la seva elaboració. El treball de fi de màster serà un
petit treball d'indagació a l'aula o d'aprofundiment i reflexió teòrica, concebut com una activitat d'autoformació.
Es realitzarà a partir de dades empíriques (enregistraments, treballs dels alumnes de secundària, entrevistes,
observacions, diaris, materials d'aula) i/o lectures d'aprofundiment didàctic (articles de difusió, recerca,
reflexions, etc). Pot estar relacionat amb algun treball previ que s'hagi desenvolupat durant el curs i sobre el
que ara es vulgui aprofundir més mitjançant un estudi de caire empíric o teòric.
L'extensió del treball serà de 25 pàgines, aproximadament, i s'haurà de lliurar tant en format electrònic com en
paper abans del 07 de juny de 2017 (o del 7 de setembre de 2017), en cas que de s'hagi de presentar al
setembre).
Es farà una defensa oral del treball de fi de màster davant d'un tribunal.
La defensa oral del treball es farà entre el 14 i 21 de juny (o entre el 12 i 13 de setembre) de 2017.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Elaboració del treball escrit de TFM

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Exposició oral davant del tribunal

30%

0

0

1, 2, 3, 5, 7

Seguiment del treball per part del tutor

30%

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia
La bibliografia serà facilitada pels tutors de treball de fi de màster de cada especialitat.
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