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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11190 - Treball de Fi de Màster
Crèdits 0 de presencials (0 hores) 10 de no presencials (250 hores) 10 de totals (250

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

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Joana Salazar Noguera
joana.salazar@uib.es

10:30h 13:30h Dimecres 03/09/2014 01/07/2015 CC11

Contextualització

La finalitat del treball de fi de màster és demostrar que l’alumnat ha adquirit les destreses necessàries per portar
a terme un treball d’investigació original sobre una temàtica específica relativa als estudis literaris i culturals
o bé a la lingüística teòrica i aplicada. L’objectiu primordial és l’adquisició de les eines metodològiques per
poder investigar en alguna de les àrees de la Filologia involucrades en el postgrau de Llengües i Literatures
Modernes, bé des d’una perspectiva de caràcter experimental o aplicat o bé des d’una perspectiva teòrica o
interpretativa. El treball de fi de màster implica un exercici que integra els coneixements, habilitats i actituds
de la formació rebuda al llarg del Màster i que ha d’estar d’acord amb els seus objectius concrets.

Un total de 10 crèdits s’assignen a la realització i defensa del treball de fi de màster. Es recomana que l’alumnat
contacti amb el professorat especialitzat en l’àrea temàtica sobre la qual es vol investigar. L’estructura del
treball de fi de màster generalment inclourà els següents apartats: introducció, objectius, hipòtesis i/o preguntes
d’investigació, estat de la qüestió, mètode, resultats, discussió i conclusions, referències bibliogràfiques i
annexes, sempre en funció de les característiques específiques de l’àrea temàtica a estudiar i de les pautes
concretes especificades pel professor tutor del treball. L’elaboració pròpia, la claredat, la correcció formal,
l’objectivitat, l’originalitat del contingut i la interpretació de les dades analitzades del treball de fi de màster
són requisits fonamentals.

L’extensió mínima recomanada pels treballs de fi de màster de l’itinerari d’estudis literaris i culturals i de
l’itinerari de lingüística teòrica i aplicada és al voltant de 30000 i 15000 paraules respectivament, sempre en
funció de les pautes concretes de cada professor tutor.

La defensa del treball de fi de màster es portarà a terme una vegada s’hagin aprovat 50 crèdits de les
assignatures del màster. Per realitzar la defensa oral s’hauran d’entregar tres còpies en paper i una en CD del
treball als Serveis Administratius de Ramon Llull una vegada el tutor hagi donat el seu vistiplau.

El tribunal que jutjarà els treballs de fi de màster estarà format per un total de tres professors. El tutor del
treball de fi de màster formarà part del tribunal. El període generalment assignat per a la defensa dels treballs
de fi de màster és l’inclòs del 10 al 30 de setembre. El treball també es pot defensar el següent curs acadèmic
pagant les corresponents taxes de matrícula.Si l’alumnat desitja realitzar la defensa del seu treball durant el
mes de juny o juliol, per exemple, en primer lloc, haurà de sol.licitar al tutor/a del treball i als membres del
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tribunal la seva viabilitat, i segon, haurà d’haver aprovat 50 crèdits i les actes d’aquestes assignatures hauran
d’estar signades i tancades pel professorat corresponent.

Requisits

Essencials

La defensa del treball de fi de màster es portarà a terme una vegada s’hagin aprovat 50 crèdits de les
assignatures del màster.

Recomanables

Es recomana quel’alumnat contacti amb el professoratespecialitzat en l’àrea temàtica sobre la qual es vol
investigar.

Es recomana que l'alumnat hagi cursat les assignatures obligatòries del màster abans de realitzar el treball
de fi de màster.

Competències

Totes les competències genèriques del Màster en Llengües i Literatures Modernes es treballaran en aquesta
assignatura.

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant haurà d'assolir en finalitzar el màster a la següent
adreça:http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Específiques
* 1. Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas de y sobre Filología, bien

en el ámbito de la literatura, bien de la lingüística..

Genèriques
* 1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de postgrado de las diferentes disciplinas

filológicas, bien del campo de la literatura, bien de la lingüística y las lenguas modernas..
* 2. Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis lingüístico o literario y

cultural..
* 3. Capacidad para localizar, comprender e interpretar información especializada en un campo de estudio

concreto de la Filología..
* 4. Adquisición de las metodologías necesarias para el análisis de los fenómenos literarios y culturales o

lingüísticos desde parámetros interdisciplinares..
* 1. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos..
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Estudi en profunditat dels continguts temàtics que versin sobre les àrees dels estudis filològics especialitzats
en el camp de la literatura i estudis culturals o de la lingüística teòrica i aplicada.

Continguts temàtics
1. Estudis literaris i culturals. Estudis literaris i culturals
2. Lingüística teòrica i aplicada.

Metodologia docent

El treball de fi de màster implica un exercici que integra els coneixements, habilitats i actituds de la formació
rebuda al llarg del Màster i que ha d’estar d’acord amb els seus objectius concrets.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tipus d'agrupació Descripció
Tutories ECTS Tutorització Treball de fi de màster Grup petit (P)

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Tutories ECTS Tutorització del
treball de fi de
màster

Grup petit (P) Es recomana quel’alumnat contacti amb el
professoratespecialitzat en l’àrea temàtica sobre la qual es
vol investigar i es dedicaran les sessions que es considerin
oportunes a tutoritzar el treball de fi de màster.

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.

0

Avaluació Defensa oral del
treball de fi de
màster

Grup petit (P) El treball de fi de màster es defensarà públicament davant un
tribunal especialitzat en el contingut del treball de fi de màster.

0

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

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Recerca bibliogràfica i
el.laboració del treball de
fi de màster

El treball de fi de màster requereix una tasca d'investigació individual
que inclou un disseny del treball, i un desenvolupament dels continguts a
partir de la recerca bibliogràfica realitzada. En concret, l'alumnat portarà a
terme activitats de caire individual que comportin l'estudi dels conceptes
i continguts principals presentats a les assignatures de caire obligatòri, la
cerca d'informació a diverses fons bibliogràfiques i la redacció i edició del
treball de fi de màster.

250

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El professor tutor avaluarà el treball escrit de fi de màster. Una vegada es doni el vist i plau es realitzarà la
defensa oral del treball de fi de màster. El tribunal que jutjarà els treballs de fi de màster estarà format per un
total de tres professors. El tutor del treball de fi de màster formarà part del tribunal.

Defensa oral del treball de fi de màster

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció El treball de fi de màster es defensarà públicament davant un tribunal especialitzat en el contingut del treball

de fi de màster.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0%

Recerca bibliogràfica i el.laboració del treball de fi de màster

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció El treball de fi de màster requereix una tasca d'investigació individual que inclou un disseny del treball, i un

desenvolupament dels continguts a partir de la recerca bibliogràfica realitzada. En concret, l'alumnat portarà
a terme activitats de caire individual que comportin l'estudi dels conceptes i continguts principals presentats a
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les assignatures de caire obligatòri, la cerca d'informació a diverses fons bibliogràfiques i la redacció i edició
del treball de fi de màster.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Cada professor tutor recomanarà la bibliografia bàsica per a realitzar el treball de fi de màster.

Bibliografia bàsica

ALCINA FRANCH, José (1994): Aprender a investigar. Métodos de trabajo para la redacción de tesis
doctorales: Humanidades y Ciencias Sociales. Madrid, Compañía Literaria.
HABERMAS, Jürgen (2007): La lógica de las ciencias sociales (Trad. del alemán de Manuel Jiménez
Redondo). Madrid, Editorial Tecnos.
HARVEY, Gordon (2001): Cómo se citan las fuentes. Guía rápida para estudiantes. (Trad. del inglés de
Guillermo Espinosa López). Madrid, Nuer Ediciones.
KRIPPENDORFF, Klaus (1997): Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. (Trad. del inglés de
Leandro Wolfson). Barcelona, Paidós Ibérica.
MUCCHIELLI, Alex (2001): Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales. (Trad. del
italiano de José Miguel Marinas Herreras y Pablo Marinas Rodríguez). Madrid, Síntesis.


