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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

11597 - Treball de Fi de Màster
1,2 de presencials (30 hores) 10,8 de no presencials (270 hores) 12 de totals
(300 hores).
Grup 1, 2S (Campus Extens)
Segon semestre
Català

Professors
Professor/a
Mateu Servera Barceló
mateus@uib.es

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització
El treball de fin de màster (TFM) és una matèria del pla d'estudis del Màster de Psicologia General Sanitària.
Té un caràcter obligatori i consta de 12 crèdits ECTS. Es realitza en el tercer semestre i el seu objectiu general
és que l'estudiant sigui capaç d'aplicar els coneixements i les competències adquirides en els altres mòduls a
un treball original. El tutor i el tribunal realitzarà la tasca d'avaluació fixant-se especialment en si l'alumne
és capaç de:
1. Proposar un treball original en funció dels coneixements i competències adquirits.
2. Analitzar i utilitzar correctament les fonts d'informació clínica.
3. Fer un ús adequat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
4. Formular correctament objectius i hipòtesis, recollir i valorar informació i extreure les conclusions més
rellevants.
5. Redactar i exposar amb un domini expert els fonaments, procediments i tècniques pròpies de la Psicologia
General Sanitària que hagi utilitzat per al seu treball.
6. Utilitzar habilitats de comunicació interpersonal en la defensa del seu treball.

Requisits

1/5
Data de publicació: 15/07/2016
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 1302:15 de 29/06/2017

Guia docent

Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

2016-17
11597 - Treball de Fi de Màster
Grup 1, 2S
A
Català

Essencials
Per poder matricular-se al treball de fi de màster l'alumne ha de tenir superat tots els crèdits del Mòdul Bàsic i el
85% dels crèdits dels mòduls específics. El treball només podrà passar a ser avaluat pel tribunal corresponent
quan l'alumne tingui superat tots els crèdits restants del Màster.

Competències
A continuació es detallen les competències genèriques, transversals i específiques amb la mateix codificació
o numeració que apareixen a la memòria del pla d'estudis verificat.

Específiques
* 4.Analizar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica..
* 5.Ús les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional..
* 7.Formular hipòtesi de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució
de problemes, aplicant el mètode científic..
* 15. Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia,
especialment els relacionats amb la salut mental..
* 16. Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia
General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns
del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut..
* 17. Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i
dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos..
* 18.Diseñar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en
funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas..
* 21. Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària..

Genèriques
* CG-2. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de
formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis..
* CG-3. 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..

Transversals
* CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca..
* CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats..

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
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Continguts temàtics
Realització del treball fi de màster. TFM
Realització d'un treball de fi de màster segons les especificacions de l'Acord Normatiu 9954 de
dia 23 de setembre de 2011 pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels
treballs de fi de grau i màster a la Universitat de les Illes Balears, i segons la normativa pròpia
de la Comissió Acadèmica del TFM del MPGS.

Metodologia docent
El TFM es desenvoluparà a través d'un sistema de seminaris o tutories individuals, amb un total de 30 hores
presencials, on el tutor explicarà a l'estudiant la manera com s'ha d'elaborar i al mateix temps avaluarà la
capacitat de treball, d'aprentantge, i les capacitats de l'estudiant per anar realitzant la feina. La Comissió
Acadèmica del Màster i/o el professor responsable del TFM fixarà anualment els terminis de lliurament del
document final per tal de que el tutor el pugui llegir i avaluar i per tal que es pugui passar en temps i forma
a la defensa davant tribunal. Totes aquestes dades s'aniran fent públiques amb antelació suficient a la plana
web de l'assignatura a Campus Extens per tal que els estudiants i els tutors puguin planificar la seva feina
al llarg del semestre.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Seminaris i tallers Elaboració del TFM

Avaluació

Defensa pública del
TFM

Tip. agr.

Descripció

Hores

Grup mitjà (M) Seminaris i tutories explicatives i de suport a l'estudiant
per dur a terme el TFM. A més del seguiment de la seva
elaboració.
Grup petit (P)

29

Exposició i defensa pública del TFM per part de l'estudiant
per valorar les seves competències comunicatives.

1

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
TFM: treball escrit.
autònom individual

Descripció

Hores

Redactat del TFM segons les directrius del tutor, i les normatives de la UIB
i pròpia del MPGS.

270
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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 dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Article 10 de la normativa pròpia del TFM del MPGS. Avaluació del TFM.
Els estudiants requeriran el vistiplau del seu tutor o cotutors per tal de poder presentar i defensar el TFM.
Aquest vistiplau garanteix l’aprovat mínim (és a dir, un 5 en l’escala de 0 a 10) però la qualificació final
dependrà de la defensa pública que regula l’article 11. Sense el vistiplau del tutor el TFM es considerarà no
presentat o suspens, segons correspongui.
En cas de discrepàncies entre el tutor i l’alumne, els dos podran fer les al·legacions oportunes davant el
responsable del TFM, que farà en primera instància de mediador, i en cas de que no hi hagi acord decidirà en
darrera instància la Comissió Acadèmica del MPGS.
Article 11. Defensa pública i tribunal de TFM.
El TFM es defensarà públicament davant d'un tribunal avaluador, conformat per un president, un secretari,
i un vocal, nomenat per la Comissió Acadèmica del MPGS. El tutor del treball defensat no podrà formar
part del tribunal avaluador. En qualsevol cas cal recordar que la qualificació final que atorgui aquest tribunal
reflectirà única i exclusivament la feina i el treball de l’alumne, i mai es pot considerar una valoració de la
tasca portada a terme per part del tutor.
La qualificació final del TFM s’expressarà en forma numèrica, del 5 al 10, i de forma qualitativa segons
el sistema general de qualificacions de la UIB. L'avaluació tindrà en compte el treball escrit (50%), la seva
elaboració (30%), i la seva presentació i defensa (20%).
Els possibles recursos davant les qualificacions haurà de seguir el procediment establert a tal efecte pel
Reglament Acadèmic de la UIB.
A més s'hauran de tenir en compte les indicacions i els terminis que anirà fixant la Comissió Acadèmica i/o
el professor responsable del TFM que es publicaran a la palna de Campus Extens de l'assignatura de TFM.
Elaboració del TFM
Modalitat
Tècnica
Descripció

Seminaris i tallers
Tècniques d'observació (no recuperable)
Seminaris i tutories explicatives i de suport a l'estudiant per dur a terme el TFM. A més del seguiment de la
seva elaboració.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%
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Defensa pública del TFM
Modalitat
Tècnica
Descripció

Avaluació
Proves orals (no recuperable)
Exposició i defensa pública del TFM per part de l'estudiant per valorar les seves competències
comunicatives.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

TFM: treball escrit.
Modalitat
Estudi i treball autònom individual
Tècnica
Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció
Redactat del TFM segons les directrius del tutor, i les normatives de la UIB i pròpia del MPGS.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Altres recursos
Enllaços d'ajuda per elaborar un treball fi de màster:
- Plana web de la Biblioteca UIB:http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
- PDF de l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya):http://biblioteca.uib.cat/
oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
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