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Learning objectives

Conèixer el context social i cultural en que es desenvolupa l’acció professional del psicopedagog.
Integrar els diferents aspectes que configuren l’activitat professional del psicopedagog i l’estructura de
l’organització.
Desenvolupar les habilitats i competències pròpies del psicopedagog, tenint en compte els diferents entorns.
Experimentar l’activitat professional aplicant els coneixements adquirits en la formació teòrico-pràctica, tot
adequant-se a les circumstàncies i als usuaris en cada cas.
Copsar la diversitat en referència a les capacitats, la cultura, els interessos, les motivacions i els processos.
Assistir i participar, sempre que sigui possible, a les reunions establertes en el centre en diferents nivells i
àmbits d’actuació.
Reflexionar sobre la pròpia actuació i sobre la realitat educativa del centre des d’una perspectiva crítica de
millora.

Competences

Competències Generals

CG1. Integrar els coneixements i avanços de la psicopedagogia en la seva actuació professional, amb actitud
reflexiva i crítica, prenent decisions a partir d'una anàlisi dels problemes, integrant coneixements i enfrontant-se
a la complexitat derivada d'una informació incompleta.
CG2. Implicar-se en la pròpia formació permanent, reconeixent els aspectes crítics que han de millorar l'exercici
de la professió, adquirint independència i autonomia com a aprenenta, i responsabilitzant-se del propi
aprenentatge i del desenvolupament de les seves habilitats per mantenir i incrementar la competència
professional.
CG3. Prendre consciència de les seves creences i estereotips sobre la pròpia cultura i altres cultures o grups, i
de les seves implicacions sobre l'actuació professional respectant les diferències individuals, socials i culturals.
CG4. Saber comunicar les seves decisions professionals, (i conclusions), els coneixements i raons últimes que
les sustenten tant a públics especialitzats com no especialitzats, d'una manera clara i adaptada a les seves
necessitats.
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CG5. Saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, i en contextos més amplis o multidisciplinaris,
així com generar processos innovació i canvi.
CG6. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als
valors propis de la cultura de la pau i dels valors democràtics,
CG7. Aplicar les TIC,s en l'exercici professional.
CG8. Utilitzar una llengua estrangera.

 

Competències Específiques

CE4. Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis, polítiques i pràctiques *socioeducativas,
amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i/o col·lectius específics.
CE6. Analitzar, interpretar i actuar de manera coherent amb les polítiques educatives derivades d'un context
social dinàmic i i contínua evolució.
CE7. Motivar per a la innovació en la intervenció social i educativa, tenint en compte els resultats de la recerca
en diferents àmbits.

 

Subject contents

 

[veure dossier del Treball final de màster]

Methodology

2-Estructura

El treball final de màster ha de tenir l'estructura bàsica d'un projecte de recerca educativa, dissenyant una petita
investigació.

Per aquest TFM és suficient amb la realització dels quatre primers apartats més la bibliografia: 1.- Introducció, 2.-
Antecedents/Marc teòric, 3.- Formulació d’una hipòtesi o preguntes de recerca, 4.- Disseny de la recerca i 7.-
Referències bibliogràfiques.

DISSENY D'UNA RECERCA EDUCATIVA (PROCÉS HIPOTÈTIC-DEDUCTIU)

1.- Introducció
Es tracta d’elaborar una justificació que expliqui una intuïció i formuli un problema que es
pretén resoldre

2.- Antecedents / Marc teòric
Es tracta d’elaborar una justificació que expliqui una intuïció i formuli un problema que es
pretén resoldre

3.- Formulació d'una hipòtesi o preguntes de recerca
És la concreció del tema que es vol investigar, redactada en forma d’hipòtesi quan
s’utilitza el paradigma quantitatiu i /o en preguntes de recerca quan s’investiga en
paradigma qualitatiu.

4.- Disseny de la recerca
Mètode que s’utilitzarà per aproximar-nos a la realitat que estudiem.Població i mostra on
és recullen dades per contrastar les hipòtesi o comprovar les preguntes de
recerca.Instruments que utilitzarem per recollir dades.Procés de recollida de dades.

5.- Interpretació i anàlisi de resultats
Agrupació de dades, aplicació de fórmules estadístiques, etc.

2022-23



El treball s’ha de presentar en un document escrit (en paper o digital) que tingui entre 30 i 60 pàgines. Si cal, es pot completar
amb annexos. Per la redacció del document es pot consultar la guia de la
facultat:http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf
Per les referències bibliogràfiques és recomana que s’utilitzi la norma APA.

6.- Conclusions
Les conclusions són una discussió entre les dades recollides, el problema plantejat i les
hipòtesis o preguntes formulades.

7.- Referències bibliogràfiques
Hem de citar correctament tota aquella documentació que utilitzem per al nostre estudi.

Development plan

 

 

Activitat formativa Hores destinades a l’activitat formativa

Disseny del projecte 129

Tutories  Personalitzades 10

Seminaris 10

Exposició Oral 1

 

Per al curs 2015 / 2016 s’estableixen, d’acord amb el calendari acadèmic de la Universitat de Lleida, els següents
terminis:

Tasca    Data                         Lloc           Responsable 

Assignació de tutors/es de      TFM 09/11/2016                    aula 2.12 Coordinadora

Tasca                         1er termini 2on termini Lloc Responsable

Lliurament de l'esborrany de
TFM al tutor/a                                  
                                         

20/05/2016 22/07/2016
campus
virtual

Alumne

Lliurament del TFM definitiu al
tutor/a

10/06/2016 09/09/2016  Alumne

Defensa dels TFM davant la
comissió avaluadora

24/06 fins
01/07 de
2016

19/09 fins
30/09 de
2016

per
determinar

Alumne

Un cop realitzat el TFM i amb el vistiplau del tutor/a, l’alumne registrarà a la Secretaria de la FCE un exemplar. Aquest
treball registrat el lliurarà al seu tutor/a. També cal que lliuri una còpia digital en pdf a la carpeta d’ activitats de la
matèria de TFM del campus virtual.

.

Evaluation

El Treball Final de Màster s'avaluarà mitjançant una rúbrica que contempla:

Avaluació global del Treball
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Ús de les teories
Metodologia de recerca
Aspectes formals
Tutories
Defensa del TFM

La defensa del TFM es farà en sessió pública, mitjançant l’exposició oral del seu contingut o de les línies principals del
treball, durant un temps màxim de 20 minuts. Els membres de la comissió avaluadora podran plantejar a l’estudiant les
qüestions que considerin oportunes relacionades amb el treball presentat. És per això que es contempla que cada
alumne compta amb 30 minuts per exposició (20+10).

La comissió avaluadora del TFM, l'ha de compondre 2 professors/es del Màster, designant entre ells un/a president/a i
un/a secretari/a.

Bibliography

-. Barbier, R. (1977): La Recherche-Action dans l'Institution Éducative. Paris. Gauthier-villars.

Capítol II. Punt 2.2.2. Principis generals de la investigació-acció institucional.

Aquest apartat resulta especialment interessant si el que ens proposem és realitzar una investigació-acció en
la mateixa institució en la que desenvolupem la nostra tasca professional.

-. Blandez, J. (1996): La investigación-acción: Un reto para el profesorado. Guía práctica para grupos de trabajo,
seminarios y equipos de investigación. Zaragoza. INDE Publicaciones.

Capítol III. Guia practica per a desenvolupar una investigació acció. Especialment interessant per a poder
dissenyar i planificar un projecte d'investigació-acció. Al estar el capítol estructurat en forma de preguntes i
respostes resulta molt estructurat i clar a l'hora de dissenyar la nostra pròpia investigació. Especialment
interessant la gràfica de la pàgina 80.

Interessant, també, el següent capítol en el que s'exemplifica el procés d'investigació-acció amb un cas real.

-. Bolivar, A. (1998): La investigación biográfico-narrativa. Guía para indagar en el campo. Granada. Grupo editorial
universitario.

Llibre centrat en tècniques qualitatives per a la recollida de dades.

Capítol 22. Metodologia biogràfico-narrativa. Especialment interessant per a entendre les característiques i la
forma d'aplicar aquesta tècnica biogràfico-narrativa de recollida de dades.

-. Brubacher, J. W. et al. (2000): Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en
las escuelas. Barcelona. Gedisa. Biblioteca de Educación.

Capítol 1. La Tècnica reflexiva i el docent. Interessant per ajudar als professionals de l'educació a tenir
consciència de les aportacions que reflexionar sobre la pròpia acció professional pot aportar a la millora de
l'educació i de les pròpies tasques diàries.

Interessants, també, els estudis de cas que es relaten en els següents capítols i que poden exemplificar com
portar a terme una tècnica d'aquestes característiques.

-. Cardona, M. C. (2002): Introducción a los Métodos de Investigación en Educación. Madrid. Editorial EOS.

Llibre que sintetitza els aspectes més rellevants a tenir en compte en els mètodes d'investigació qualitativa i
quantitativa. Recomanable per a tenir una idea més clara de les principals diferències entre uns i altres i per a
revisar-lo mentre ens plantegem el tema d'investigació i la forma d'abordar-lo.

 

-. McMillan, J.; Schumacher, S. (2010): Investigación educativa : una introducción conceptual. Barcelona.
Editorial Pearson Alhambra
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-. Quintanal, J y Garcia, B. (2012): Fundamentos básicos de metodología de investigación educativa. Madrid.
Editorial CCS

-. Woods, P. (1998): Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la etnografía en la educación. Barcelona. Temas
Paidós Educación.

: Interessant perquè fa una reflexió molt estructurada sobre el paper de l'investigador en la investigació
etnogràfica.

Pàg. 74 a 97. Descripció dels dilemes de l'investigador/a a l'hora d'abordar una investigació etnogràfica.
Interessant la lectura d'aquests apartar abans d'abordar una investigació utilitzant el mètode qualitatiu.
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