Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

Guia docent

2016-17
11534 - Treball de Fi de Màster
Grup 1, AN
A
Català

Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

11534 - Treball de Fi de Màster
0,4 de presencials (10 hores) 19,6 de no presencials (490 hores) 20 de totals
(500 hores).
Grup 1, AN (Campus Extens)
Anual
Català

Professors
Professor/a
Pere Rosselló Bover
pere.rossello@uib.cat

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

10:30

11:30

Dilluns

19/09/2016

05/06/2017

CB20

Contextualització
Es tracta de realitzar un projecte d'investigació original sobre un tema vinculat als temes tractats en el màster.
Es realitzarà sota la direcció d'un professor doctor elegit entre els professors que imparteixen classe al màster.
La Comissió Acadèmica i/o el director del Màster assignarà un tutor a cada alumne matriculat, segons el tema
proposat i d'acord amb
el procediment que indicam més avall. El director del màster realitzarà la coordinació general de tots els
Treballs fi de màster de la titulació.
El Treball fi de màster i el procediment per a la seva lectura i avaluació estan sotmesos a la normativa general
de la UIB per al TFM:
http://postgrau.uib.cat/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf

Requisits
No hi ha requisits previs.

Recomanables
Se suposa que el Treball fi de màster és la culminació dels ensenyaments rebuts durant tot el màster, per
la qual cosa és lògic que es presenti un cop s'han aprovat tots els crèdits de les assignatures obligatòries i
optatives.

Competències
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Específiques
* 2. Aprofundir en la diversitat i la complexitat del patrimoni immaterial català lingüístic i literari des d’una
perspectiva científica..
* 8. Localitzar i utilitzar els fons documentals, tant analògics como digitals, en arxius, biblioteques,
hemeroteques, internet, etc. per a realitzar treballs de nivell avançat de filologia catalana i de cultura
popular catalana..
* 12. Proposar hipòtesis de treball en la investigació sobre la llengua o la literatura catalana, i sobre el
patrimoni cultural immaterial en general, tenint en compte els recursos metodològics de les diferents teories
lingüístiques o literàries contemporànies..

Genèriques
* 1. Usar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, i en tots els registres, tot destacant
especialment el filològic avançat..
* 2. Desenvolupar treballs d’iniciació a la investigació en el camp de la filologia catalana..
* 7. Realitzar treballs extensos i de síntesi, exposicions i presentacions orals sobre temes relacionats amb la
llengua i la literatura catalanes, considerades des de la perspectiva del patrimoni cultural immaterial..

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
Els continguts del Treball fi de màster dependran del tema elegit i, per tant, a diferència de les altres
assignatures, aquesta no disposa d'un temari específic.
Indicam tot seguit les fases del treball.

Continguts temàtics
0. Esquema de les fases del TFM
- Recerca d'informació. - Tractament de la informació recollida. - Elaboració d'unes conclusions
a partir de les dades obtingudes i de la seva anàlisi. - Estructuració, redacció i presentació del
treball d'investigació filològica. - Defensa oral.

Metodologia docent
Es tracta d'un projecte d'investigació original, vinculat als continguts del màster o a les línies de recerca del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. En general, el treball serà equivalent a les tesis de
llicenciatura o als projectes d'investigació dels plans anteriors.
El treball, tant per escrit com en la defensa oral, es presentarà en llengua catalana. No s'admetran treballs de
curs, ni obres de síntesi o resum, ni treballs ja publicats.
Els treballs s'ajustaran a les orientacions metodològiques de la Facultat de Filosofia i Lletres http://
www.uib.es/ca/infsobre/estructura/facultats/orientacions.pdf, la qual cosa implica la correcció tant oral com
escrita.
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L'extensió i altres característiques del Treball fi de màster seran fixades per cada tutor, segons les
característiques de la investigació que es dugui a terme.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Tutories ECTS

TUTORITZACIÓ
DEL TFM

Tip. agr.
Grup petit (P)

Descripció

Hores

L'alumne ha de realitzar periòdiques sessions de tutoria amb
el director del Treball fi de màster. Aquestes poden ser tant
presencials com virtuals.
El tutor assignat establirà el procés de tutela i de seguiment del
treball en les tutories individualitzades que cregui necessàries.
Es podran organitzar seminaris sobre temes d'interès per
a la recerca i/o sessions col·lectives de seguiment de les
investigacions entre professors i estudiants.

10

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.

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Estudi i treball
ELABORACIÓ DEL
autònom individual TFM

Descripció

Hores

Treball de recerca, realitzat segons les directrius que hagi marcat el director
del TFM.

490

El tutor i l'alumne establiran el nombre d'hores de treball autònom, dedicat a
aprofundir en la recerca bibliogràfica, sintetitzar la informació, estructurar
i redactar el treball. En total, el nombre d'hores de treball presencial i
individual ha de ser de ser l'equivalent a 20 crèdits ECTS.

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
1. Presentació del treball escrit (segons les pautes recomanades pel professor/a tutor/a i la comissió acadèmica).
2. Avaluació del treball pel tribunal corresponent, que el llegirà prèviament a la presentació pública.
3. Presentació pública del treball i defensa oral davant el tribunal proposat a l'efecte. L'alumne farà una
exposició oral d'uns 20 minuts i a continuació el tribunal li farà observacions o preguntes, si ho creu pertinent.
A continuació, en sessió privada, decidirà la nota que li correspongui.

3/4
Data de publicació: 18/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 1302:05 de 29/06/2017

Guia docent

Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

2016-17
11534 - Treball de Fi de Màster
Grup 1, AN
A
Català

ELABORACIÓ DEL TFM
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Treballs i projectes (recuperable)
Treball de recerca, realitzat segons les directrius que hagi marcat el director del TFM. El tutor i l'alumne
establiran el nombre d'hores de treball autònom, dedicat a aprofundir en la recerca bibliogràfica, sintetitzar la
informació, estructurar i redactar el treball. En total, el nombre d'hores de treball presencial i individual ha de
ser de ser l'equivalent a 20 crèdits ECTS.
La Comissió Acadèmica del màster aprovarà la composició dels tribunals que hagin d'avaluar elsTFM
presentats.
Els tribunals estaran formats per professors del màster.
Excepcionalment, podran formar part del tribunal altres professors doctors del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General, encara que no imparteixin classes al màster.
El tutor del treball podrà formar part del tribunal.
ElTFM es podrà presentar durant qualsevol data durant el curs, excepte en el període de vacances.
La Comissió Acadèmica fixarà les dates de la presentació pública del treball i defensa oral davant el tribuna
que proposarà a l'efecte.

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
Romano, David: Elementos y técnica del trabajo científico (Barcelona: Teide, 1983).
Eco, Umberto: Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura
(Barcelona: Gedisa, 1983).
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