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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE MÀSTER

Codi 12381

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Llengües
Aplicades

1 OBLIGATÒRIA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

10

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFM

Nombre de
crèdits

10

Nombre de
grups

1

Coordinació MANCHO BARES, GUZMAN

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, Castellà i Anglès
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MANCHO BARES, GUZMAN guzman.mancho@udl.cat 0

MATEU SERRA, ROSA MARIA rosamaria.mateu@udl.cat ,75

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat ,75

SABATE DALMAU, MARIA maria.sabate@udl.cat ,75

Informació complementària de l'assignatura

Un Treball Fi de Màster (TFM) implica fer un estudi sobre un tema relacionat amb les diferents temàtiques del
Màster en Llengües Aplicades. Es facilitarà als estudiants un llistat de possibles àmbits de recerca e temes
possibles de recerca (veure l’apartat de Temes de TFM a la web del TFM del Campus Virtual) relacionats amb
algunes assignatures. El tema també el pot proposar l'estudiant sempre que tingui a veure amb les assignatures i
temàtiques del màster.
Caldrà que l'estudiant presenti una Proposta de TFM de recerca i que sigui acceptada per la Comissió d'Estudis del
Màster.

L’estudiant haurà de lliurar obligatòriament un TFM al final dels seus estudis. El TFM no es pot convalidar per cap
tipus d’experiència laboral ni per cap treball de recerca que l’estudiant hagi desenvolupat en el marc d’altres estudis
de postgrau. L’estudiant no podrà lliurar el TFM a Secretaria i defensar-lo fins que no aprovi totes les assignatures
del Màster. Per començar la recerca del TFM, l’estudiant haurà d’haver:

Superat entre el 40 i el 60% dels crèdits de la resta del Màster.
Rebut l'aprovació de la Comissió d'Estudis del Màster referent a la seva proposta.
Rebut l'adjudicació oficial del tutor.

Si es cursa el Màster a temps complet, caldrà matricular el TFM al moment de la matrícula de la resta
d'assignatures. Si l'estudiant dubta sobre si podrà fer el TFM durant el curs acadèmic en què es matricula per
primer cop, s'aconsella matricular-lo a l'any següent ja que el TFM suposa una inversió d'unes 250 hores. Encara
que l'assignatura INTRODUCCIÓ A LA RECERCA CIENTÍFICA sigui optativa, no s’aconsella fer el TFM sense
haver-la cursat.

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'alumne ha de ser capaç de:

definir i dissenyar una proposta de recerca
dur a terme una recerca relacionada amb els mòduls del Màster
escriure la seva recerca segons el format científic
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defensar la seva recerca davant un tribunal en un acte públic

Competències

Competències bàsiques:

CB6 Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació
CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi
CB8 Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 Saber 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
CB10 Adquirir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de
ser majoritàriament autodirigida o autònoma Implementar metodologia d’aprenentatge col·laboratiu atenent
als possibles conflictes que puguin sorgir

Competències específiques:

CE1 Usar el català o el castellà a un nivell d’expert professional així com l’anglès o el francès a un nivell
avançat
CE2 Integrar els coneixements lingüístics amb els de les altres disciplines
CE3 Implantar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits de l’ensenyament,
la correcció lingüística, la terminologia i la comunicació intercultural
CE6 Aplicar tècniques d’edició

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTIGUT DE LA PROPOSTA DE RECERCA

1. Extensió de la proposta: 800-900 paraules
2. Títol provisional
3. Introducció / contextualització del tema
4. Finalitat de la investigació
5. Disseny de l'estudi: preguntes/hipòtesis, recollida de dades, anàlisi
6. Possibles limitacions de la recerca
7. Possibles aplicacions
8. Referències bibliogràfiques orientatives
9. Proposta de dos possibles tutors professors del Màster tot especificant en l'ordre la preferència de

l'estudiant

FORMAT DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER

Extensió del treball: entre 50-75 pàgines (impreses a dues cares). S'exclou fulls de títol, índex i annexos.
Mida de lletra: 11 o 12 punts; interlineat: 1,5

Eixos metodològics de l'assignatura

Veure apartats  Pla de Desenvolupament i Avaluació.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

1. Lliurament per correu eletrònic de la proposta de TFM a la Coordinació del Màster:
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Estudiants de segon curs o posteriors que NO cursin l'assignatura d'INTRODUCCIÓ A LA RECERCA
CIENTÍFICA: abans del 15 de desembre de l’any en curs
Tota la resta d'estudiants matriculats del TFM: abans del 9 de març de l’any en curs
L’estudiant ha de proposar dos professors del Màster com a possibles tutors en ordre de preferència en la
proposta que ha d'enviar a la Comissió d'Estudis.
L’assignació final del tutor es farà des de la Coordinació.

2. Comunicació a l'estudiant de l'aprovació o rebuig de la seva proposta per part de la Coordinació del Màster:

Propostes rebudes abans del 15 de desembre de l’any en curs: comunicació abans del 22 de desembre de
l’any en curs.
Propostes rebudes abans del 9 de març de l’any en curs: comunicació abans del 16 de març de l’any en
curs.
Per començar a la investigació de TFM, els estudiants hauran de rebre un correu electrònic confirmatori de
la Comissió d’Estudis en què es dóna el vist-i-plau a la proposta i el nom del tutor/a assignat.
En cas de que la Comissió d’Estudis del Màster rebutji la proposta de TFM enviada per un alumne/a, el
coordinador/a comunicarà per correu electrònic els elements de la proposta que han de ser millorats. Els
elements a millorar seran sugerits i consensuats pels tres membres de la Comissió d’Estudis del Màster.
Els elements a millorar poden ser qualsevol de la llista CONTINGUTS DE LA PROPOSTA
D'INVESTIGACIÓ (sobre tot els punts 3-8) de la secció de CONTINGUTS d'aquesta guia docent. L’estudiant
tindrà dues setmanes per reenviar la proposta de TFM a la Coordinació. La Comissió d’Estudis del Màster
examinarà la nova proposta considerant-se si i en quina mesura l’estudiant ha introduït les millores que se li
han comunicat. La Comissió d’Estudis del Màster pot o aprovar la nova proposta o rebutjar-la novament,
atès que no les millores no han estat introduïdes en la proposta. Si es donés el cas d'un segon rebuig,
l’alumne/a no tindrà més oportunitats d’enviar una proposta de TFM i per tant no podrà portar a terme el seu
TFM ni lliurar-lo durant l’any acadèmic en curs.

3. Presentació del TFM en versió escrita: veure normativa vigent de la Facultat de Lletres

L'estudiant lliurarà el seu TFM mitjançant la seu electrònica de la Universitat.
Els tutors hauran d'enviar el seu vist-i-plau al TFM de seu tutorand per correu electrònic a la Secretaria de la
Facultat de Lletres.

4. Defensa oral del TFM

The dia i lloc de la defensa oral es farà públic durant el mes de setembre de l'any en curs.
La defensa oral es farà durant la segona quinzena d'octubre i és pública. La defensa durarà 30 minuts
aproximadament. Tot seguit els membres del tribunal podran plantejar preguntes o comentaris a l'estudiant,
que respondrà al final.
En cas que l’alumne no es pugui desplaçar a la UdL, la defensa es farà mitjançant l’eina de
videoconferència.

Sistema d'avaluació

1. Aspectes de contingut (50%) 5 punts

Plantejament d’hipòtesis de treball i/o preguntes de recerca. Marc teòric
Adequació de la metodologia al tema d’investigació Tractament de les dades recollides
Estructura: desenvolupament de l’argument, coherència Conclusions
Ús de bibliografia (quantitat i qualitat de referències; ús d’aquestes referències en la redacció del text
(paràfrasis, cites, etc.).)
Pensament crític
Aportacions originals

2. Aspectes formals (20%) 2 punts

Presentació: gràfics, taules, citacions bibliogràfiques, etc.
Correcció escrita: ortografia, sintaxi, claredat, estil adequat, etc. 
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3. Defensa oral (15%) 1,5 punt

Exposició del treball: claredat, agilitat en l’exposició, ordre, domini del tema, gestió i qualitat del suport
tecnològic, etc.
Respostes adequades a les qüestions formulades pel tribunal

4. Procés del treball (15%) (Ho avalua el tutor) 1,5 punts

Iniciativa personal i autonomia
Constància
Contacte i comunicació fluida amb el tutor

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

L’escollirà l’alumnat amb la supervisió i ajuda del tutor/a.

Recomanem en particular les lectures sobre mètodes de recerca de l’assignatura d’INTRODUCCIÓ A LA
RECERCA CIENTÍFICA.
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