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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11026 - Treball de Fi de Màster
Crèdits 0.9 presencials (22.5 hores) 6.1 no presencials (152.5 hores) 7 totals (175

hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María Esther García Buades
esther.garcia@uib.es

10:00h 11:00h Dimarts 03/09/2012 31/07/2013 B-205

María Carmen Dolores Ramis

Palmer
carmen.ramis@uib.es

12:00h 14:00h Dijous 01/09/2012 31/07/2013 B206

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció
Psicològica i Pedagògica

Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura 'Treball de Fi de Màster' configura el mòdul 'Treball de Fi de màster'.

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d'un treball original en el qual s'elaborarà una
proposta en el marc de la gestió de recursos humans a partir dels continguts treballats als mòduls així com
de l'experiència duta a terme durant les pràctiques en empreses, institucions o centres docents.

Requisits

Recomanables
Es recomana haver cursat o estar cursant els mòduls de formació bàsica i comuna, l'itinerari escollit i les
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pràctiques externes.

Competències

Específiques
1. Identificar contextos d'intervenció psicosocial i educativa en la gestió dels recursos humans, la formació

i la direcció d'equips de treball (a9)..
2. Utilitzar adequadament els principals canals d'informació en relació amb la gestió de recursos humans,

formació i direcció d'equips de treball (a10)..
3. Analitzar i sintetitzar la informació en relació amb la gestió de recursos humans, formació i direcció

d'equips de treball (a11)..
4. Utilitzar estratègies de treball autònom i d'investigació, així com per a formar-se de forma autònoma i

permanent (a12)..
5. Capacitat per a diagnosticar i resoldre problemes (b2)..
6. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació de l'acció (b3)..
7. Interpretar i utilitzar les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) relatives a l'àmbit d'estudi i

desenvolupament professional (b7)..

Genèriques
1. Aplicar la capacitat de resoldre problemes amb autonomia i seguint un adequat procés de presa

decisions (b4)..
2. Capacitat per a fer propostes creatives (d4)..
3. Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció d'informes o documents) (c1)..
4. Capacitat per a elaborar informes orals i escrits (c7)..

Continguts

Continguts temàtics
1. Elecció del tema i viabilitat del treball

2. Recerca documental i bibliogràfica.

3. Elaboració d'un guió de treball. Autorització.

4. Elaboració de l'índex definitiu.

5. Desenvolupament del treball. Recollida de dades.

6. Elaboració de l'informe final.

Metodologia docent

El TFM és un treball individual dirigit per un professor/a de la titulació. A cada estudiant se li assignarà
un tutor/a el qual tindrà la funció d'assessorar i supervisar el projecte, essent responsabilitat última de
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cada alumne/a les opinions i afirmacions expressades a la memòria final. Tenint en compte el caràcter
multidisciplinar del Màster i la seva orientació professional, el treball s'orientarà a l'aplicació de les
competències generals i específiques associades a la titulació.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Presentació
directrius TFM

Grup gran (G) La finalitat d'aquestes sessions és presentar l'assignatura i les directrius
bàsiques per a realitzar el TFM.

Tutories ECTS Tutories del TFM Grup petit (P) Activitats d'orientació, seguiment i assessorament per a la realització del
TFM. L'alumnat comptarà amb l'atenció individualitzada d'un professor/a
del Màster que exercirà com a tutor/a. Aquest professor/a haurà de donar
el vist i plau a la proposta de guió de treball realitzada per l'alumne/a
així com a la memòria final abans de la seva presentació definitiva. Així
mateix haurà d'emetre un informe del procés de tutorització on es realitzarà
la qualificació d'aquest procés. Les tutories es podran realitzar de forma
presencial (individuals i/o en petit grup) i en xarxa.

Avaluació Defensa oral del
TFM

Grup petit (P) L'alumnat disposarà entre 15-25 minuts per a defensa oral del treball. El
temps que es dediqui a la discussió amb la comissió d'avaluació del TFM
és potestat del president de la comissió.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de la defensa
oral del TFM

Una vegada realitzada la memòria final l'alumnat prepararà la defensa oral del Treball
per a la qual cosa podrà tenir el suport de material audiovisual (presentacions de
PowerPoint, vídeo, etc.).

Estudi i treball
autònom individual

Realització del TFM i
redacció de la memòria
final

L'alumnat, a partir de tots els coneixements treballats durant el Màster i de manera
específica, a partir de la temàtica seleccionada i el guió de treball aprovat pel tutor/a,
realitzarà el TFM i redactarà la memòria final que haurà de ser presentada i defensada
davant la comissió d'avaluació, amb el previ vist i plau del tutor/a.
L'estudiant haurà de dipositar 3 exemplars impresos del treball i una còpia en format
electrònic. Les directrius per a l'elaboració del TFM i els aspectes organitzatius
s'especifiquen en el document: 'Orientacions per a l'elaboració, presentació i defensa del
Treball de Fi de Màster'

Estudi i treball
autònom individual

Recerca i anàlisi
documental i elaboració
del guió de treball

Per tal de determinar la temàtica concreta del TFM, l'alumnat realitzarà una recerca i
un posterior anàlisi documental sobre la informació i les dades mes destacables per a la
posterior realització del Treball. Finalitzat l'anàlisi l'alumnat elaborarà una proposta de
guió de treball que haurà de ser aprovat pel tutor/a.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 22.5 0.9 12.86
Classes teòriques Presentació directrius TFM 1 0.04 0.57
Tutories ECTS Tutories del TFM 19 0.76 10.86
Avaluació Defensa oral del TFM 2.5 0.1 1.43

Activitats de treball no presencial 152.5 6.1 87.14
Estudi i treball autònom individual Preparació de la defensa oral del TFM 25 1 14.29
Estudi i treball autònom individual Realització del TFM i redacció de la

memòria final
80 3.2 45.71

Estudi i treball autònom individual Recerca i anàlisi documental i
elaboració del guió de treball

47.5 1.9 27.14

Total 175 7 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Tutories del TFM

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Activitats d'orientació, seguiment i assessorament per a la realització del TFM. L'alumnat comptarà amb

l'atenció individualitzada d'un professor/a del Màster que exercirà com a tutor/a. Aquest professor/a haurà
de donar el vist i plau a la proposta de guió de treball realitzada per l'alumne/a així com a la memòria final
abans de la seva presentació definitiva. Així mateix haurà d'emetre un informe del procés de tutorització on
es realitzarà la qualificació d'aquest procés. Les tutories es podran realitzar de forma presencial (individuals
i/o en petit grup) i en xarxa.

Criteris d'avaluació Activitats d'orientació, seguiment i assessorament per a la realització del TFM. L'alumnat comptarà amb
l'atenció individualitzada d'un professor/a del Màster que exercirà com a tutor/a. Aquest professor/a haurà
de donar el vist i plau a la proposta de guió de treball realitzada per l'alumne/a així com a la memòria final
abans de la seva presentació definitiva. Així mateix haurà d'emetre un informe del procés de tutorització on
es realitzarà la qualificació d'aquest procés. Les tutories es podran realitzar de forma presencial (individuals
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i/o en petit grup) i en xarxa.
Criteris d'avaluació Es valorarà l'assistència a les tutories, la qualitat i la rendibilitat de les consultes
realitzades, la creativitat i la innovació en el disseny de la proposta de guió de treball i la implicació en el
procés de recerca i anàlisi documental així com en el d'elaboració de la memòria final.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Defensa oral del TFM

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció L'alumnat disposarà entre 15-25 minuts per a defensa oral del treball. El temps que es dediqui a la discussió

amb la comissió d'avaluació del TFM és potestat del president de la comissió.
Criteris d'avaluació L'alumnat disposarà entre 15-25 minuts per a defensa oral del treball. El temps que es dediqui a la discussió

amb la comissió d'avaluació del TFM és potestat del president de la comissió.
Criteris d'avaluació Es valorarà l'assoliment de les competències de l'assignatura, el nivell de competència
comunicativa, el format de presentació, el ritme d'exposició dels continguts, la seqüència i qualitat dels
continguts, l'ús del temps d'exposició i el nivell de preparació de la presentació.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A

Realització del TFM i redacció de la memòria final

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció L'alumnat, a partir de tots els coneixements treballats durant el Màster i de manera específica, a partir de

la temàtica seleccionada i el guió de treball aprovat pel tutor/a, realitzarà el TFM i redactarà la memòria
final que haurà de ser presentada i defensada davant la comissió d'avaluació, amb el previ vist i plau del
tutor/a. L'estudiant haurà de dipositar 3 exemplars impresos del treball i una còpia en format electrònic.
Les directrius per a l'elaboració del TFM i els aspectes organitzatius s'especifiquen en el document:
'Orientacions per a l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Màster'

Criteris d'avaluació L'alumnat, a partir de tots els coneixements treballats durant el Màster i de manera específica, a partir de la
temàtica seleccionada i el guió de treball aprovat pel tutor/a, realitzarà el TFM i redactarà la memòria final
que haurà de ser presentada i defensada davant la comissió d'avaluació, amb el previ vist i plau del tutor/a.
L'estudiant haurà de dipositar 3 exemplars impresos del treball i una còpia en format electrònic.
Les directrius per a l'elaboració del TFM i els aspectes organitzatius s'especifiquen en el document:
'Orientacions per a l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Màster'
Criteris d'avaluació Es valorarà l'assoliment de les competències de l'assignatura, l'adequació del títol,
la presentació i format, l'estructura gramatical i correcció ortogràfica, l'ús de vocabulari tècnic i precís,
l'organització de l'índex, la coherència entre els continguts tractats i els punts assenyalats a l'índex, la cohesió
del text expositiu, la fonamentació científica i documentada, la qualitat de les aportacions, la bibliografia
adient i actualitzada i la consecució dels objectius prefixats al treball.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

En el procés d'elaboració del TFM la recerca documental i bibliogràfica és un tasca fonamental i per tant ha
de ser realitzada pel propi alumne. No obstant això, en cada cas el professorat tutor aportarà a l'alumnat les
referències adequades en el cas que sigui necessari un assessorament en determinats aspectes.
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Per a citar els documents i la bibliografia consultada l'alumnat haurà d'usar el sistema APA que és el format
més usual en el camp de la Psicologia i la Pedagogia. Aquest acrònim correspon a American Psychological
Association i el seus manuals d'estils són els més utilitzats en el camp de les ciències socials. A continuació
es destaquen alguns manuals bàsics, no obstant a les 'Orientacions per a l'elaboració, presentació i defensa
del Treball de Fi de Màster' es facilitarà més informació al respecte.

Bibliografia bàsica

American Psychological Association (APA). (2006). Manual de estilo de publicaciones de la American
Psychological Association. Versión abreviada (M. Chávez, Trad.). México: El Manual Moderno. (Treball
original publicat l'any 2005).
American Psychological Association (APA). (2007). APA Style Guide to Electronic References.
Washington, DC: Autor. American Psychological Association (APA). (2009).
Publication Manual of the American Psychologial Association (6th ed.). Washington, DC:
Sureda, J.;Comas, R.; Oliver, M.F.; Guerrero, R.M. (2010). Fuentes de información bibliográfica a través
de Internet para investigadores en educación. Palma: REDINED-Ministerio de Educación. (diponible en pdf
a l'aula
virtual).

Bibliografia complementària

Altres recursos

A la pàgina web de la APA es poden trobar catàlegs de productes, guies, cursos i tutorials d'us de les normes
APA: http://www.apastyle.org/


