
Treball de Fi de Màster – TFM                                         2017/2018 

Codi:  43407 

Crèdits ECTS: 10 

Tipus: TFM        Curs: 1      Semestre: 2 

 

 

Professor de contacte    

Nom: Elaine Lopes da Silva 

Correu electrònic: elaine.lopes@uab.cat 

 

 

Utilització de llengües 

Llengua vehicular majoritària: castellà  

Hi ha algun grup íntegre en català? 

Hi ha algun grup íntegre en castellà? 

Hi ha algun grup íntegre en anglès? 

 

Equip docent 

 

Prerequisits 

No existeixen prerequisits per cursar l'assignatura. 

 

Objectius  
 
Els objectius del mòdul són: 
 

 Desenvolupament d'un Pla d'eficàcia comunicativa a partir dels problemes objectius de màrqueting plantejats per un 
determinat anunciant: anàlisi de marca, la seva problemàtica, la diagnosi del problema i la recerca de solucions 

creatives. 
 

Competències i resultats d’aprenentatge  
 
COMPETÈNCIES 

 

 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten 
a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 

 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que 
haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma 

 Identificar els problemes d'investigació i aplicar les metodologies i eines qualitatives i quantitatives més pertinents 
en cada cas per a l'estudi dels fenòmens comunicatius en Publicitat i RRPP. 

 Analitzar i dissenyar l'estratègia integral de comunicació més favorable en termes d'eficàcia publicitària. 

 Gestionar i dirigir la comunicació estratègica de les marques d'acord amb el Pla de Màrqueting de l'anunciant. 

 Demostrar un pensament sistèmic i científic, orientat a l'assoliment. 
 
RESULTATS D'APRENENTATGE 
 

1. Defensar amb èxit davant un Tribunal qualificador la Memòria del TFM. 
2. Participar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques 
3. Distingir les fonts d'informació més idònies, en funció dels objectius de recerca plantejats. 
4. Avaluar les diferents variables de l'eficàcia publicitària 
5. Desenvolupar un Pla d'Eficàcia Comunicativa. 
6. Fer un bon diagnòstic dels problemes de comunicació d'una marca. 
7. Deduir les conclusions més rellevants en una investigació. 

Continguts  

Tots els estudiants del Màster hauran de desenvolupar un treball de fi de màster. Per tal de donar suport, guiar els alumnes 
i assegurar un nivell òptim de qualitat en els TFM del Màster oficial en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions 
Públiques, els alumnes compten amb un Tutor Acadèmic. A la primera entrevista amb el tutor es fixen les condicions del 
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seguiment, el calendari, es comenta l'elaboració del treball i es comença a concretar el tema d'investigació. A continuació, 
se celebren reunions periòdiques. 
 
Hi ha dues tipologies de TFM: els de tipus professionalitzador, que tenen com a objectiu la creació d'alguna start-up, i els 
d'investigació, de tipologia més científica. Per a tots els TFM, la tutorització i avaluació recau en el tutor acadèmic 
(professorat doctor), designat a l'efecte. Addicionalment, per als TFM de tipus professionalitzador, es fa un seguiment de 
cada projecte en el mòdul 5 - "Comunicació Comercial", per facilitar la seva implementació. No obstant això, en tots els tipus 
de TFM, la responsabilitat de la tutorització recau en el tutor de TFM. L'avaluació del TFM es realitza a partir de la seva 
defensa feta davant d'un tribunal (format per 2 doctors) i del treball desenvolupat en les sessions de tutorització. D'aquesta 
manera, la qualificació final del TFM és calcula com un 60% de la nota assignada pel Tribunal i un 40% de la nota 
assignada pel Tutor Acadèmic. 
 
L'estudiant haurà de demostrar els seus coneixements i participació en el procés de realització del treball, així com 
participar activament en la seva defensa o presentació oral pública davant d'un tribunal demostrant que ha adquirit el 
conjunt de competències del màster i la seva capacitat per relacionar-les i integrar i que li capaciten per a iniciar l'exercici 
professional. 

Metodologia docent  

 

 Tutoria amb el tutor assignat per a la discussió sobre els possibles temes del Treball de Fi de Màster, seguiment i 
reunions periòdiques. 

 Tutories amb el professorat del Mòdul 05, revisió i seguiment del projecte. 

 Cada alumne disposarà de la Guia per a l'elaboració del Treball de Fi de Màster 2017-2018. 
 

Activitats formatives  

 

Títol HORES ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE 

Dirigides     

Classes dirigides 12 0,48 2,3,4,5,6,7 

    

 

Supervisades 
  

 
 

Tutories amb tutor TFM   15 0,60 2,3,4,5,6,7 

Defensa del TFM    3 0,12 1 

 

Autònomes 
  

 
 

Treball personal alumne 220 8,80 2,3,4,5,6,7 

    

Avaluació 

El sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències és el següent: 
 
1) Avaluació final del Treball, per part del Tutor del TFM (40%) 
2) Avaluació per part del Tribunal de TFM, format per 2 doctors (60%) 
 

Activitats d’avaluació  

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES  PES NOTA RESULTATS D’APRENENTATGE 

Avaluació Tribunal Defensa del TFM 3 60% 1,2,3,4,5,6,7 

Avaluació Tutor TFM  0 40% 2,3,4,5,6,7 
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Bibliografia i enllaços web 

 

Consultar la Guia per a l'elaboració del Treball de Fi de Màster. curs 2017-2018 
 
 


