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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

10913 - Treball de Fi de Màster
0.48 presencials (12 hores) 5.52 no presencials (138 hores) 6 totals (150
hores).
Grup 1, 2S
Segon semestre
Català

Professors
Horari d'atenció alumnat

Professors
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

Juana Colom Bauzá
joana.colom@uib.es
María Jerónima Ferrer Ribot
maria.ferrer-ribot@uib.es
M. Luisa Mir Pozo
marisa-mir@uib.es

11:00h

13:00h

Dilluns

20/02/2012

08/06/2012

B-101

14:00h

15:00h

Dimecres

07/09/2011

25/07/2012

A-107

14:00h

15:00h

Dimecres

05/10/2011

29/09/2012

A-107

Inmaculada Sureda García
inmaculada.sureda@uib.es

17:30h

18:00h

Dimecres

03/10/2011

31/01/2012

Despatx 24.
Beatriu de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura
Titulació

Caràcter

Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies
d'Intervenció

Postgrau

Curs

Estudis
Postgrau

Contextualització
Segons s'estableix en l'article 15, apartat 3 del Reial Decret 1393/2007 de 29 d'octubre pel qual s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments oficials, els ensenyaments de màster oficial han de concloure amb l'elaboració
i defensa pública d'un treball de fi de màster d'entre 6 i 30 crèdits ECTS. El Màster en Primera Infàn cia
conclou, per tant, amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de màster que en aquest cas és de 6
crèdits.
En el Treball de Fi de Màster (TFM) els alumnes desenvoluparan un treball individual inèdit i original que
estarà en relació amb el projecte de pràctiques realitzat i en el qual reflectiran els coneixements adquirits al
llarg del màster, i demostrar l'adquisició de les competències associades a la titulació. Independentment del
perfil escollit, tots els alumnes han de ser capaços de demostrar l'adquisició de les competències previstes
mitjançant la presentació d'un treball de fi de màster. El TFM serà objecte de direcció, orientació i tutorització
específica per part d'un tutor assignat, el qual una vegada finalitzat el treball, autoritzarà la seva lectura i
defensa pública davant la comissió avaluadora.
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A la pàgina web del Màster es troben disponibles els impresos que cal omplir per inscriure el TFM i per
matricular-se en aquest treball obtenint amb això el dret a tutela acadèmica

Requisits
Essencials
El Treball de Fi de Màster només podrà ser avaluat un cop superades la totalitat de les assignatures i les
pràctiques externes

Competències
El Treball de Fi de Màster forma part del Mòdul 5 que inclou les pràctiques externes. Treballa les
competències específiques que han de permetre avaluar de forma global les aptituds i coneixements adquirits
per l'alumne després de cursar el màster i la seva capacitat per al desenvolupament futur de les seves activitats
en el món laboral.

Específiques
1. CE3: Desenvolupar la capacitat de reflexionar sobre la pròpia pràctica i desenvolupament professional
promovent projectes innovadors..
2. CE7: Ser capaços de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació sobre algun aspecte o problema
relacionat amb la primera infància que integri, si cal, procediments de recollida i anàlisi de dades
qualitatives i quantitatives..
3. CE9: Buscar i analitzar informació i documentació, utilitzant diferents fonts documentals i integrantcoherentment.

Genèriques
1. CG3: Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar l'aprenentatge de forma
àmpliament autodirigida o autònoma.
2. CG4: Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts..

Continguts
Continguts temàtics
Tema 1. Redacció i elaboració d´informes
-Criteris per a la redacció i elaboració d’informes acadèmics
-Redacció del TFM (que inclou el projecte de pràctiques i la reflexió sobre els continguts
adquirits en el Màster)
Tema 2. Reflexió i anàlisi
-Anàlisi i discussió del procés d’aprenentatge realitzat
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-Integració dels aprenentatges dels continguts assolits
Tema 3. Estratègies de comunicació
-Comunicació escrita i oral d’una memòria acadèmica

Metodologia docent
La tutela acadèmica del Treball de Fi de Màster correspondrà a un professor dels que participin en el màster.
Independentment de la dinàmica de treball per la qual lliurement optin el tutor i l'alumne que ha de realitzar
el TFM, aquella es basarà en gran mesura en el treball no presencial de l'alumne que serà supervisat a través
de tutories ECTS pel tutor.
Serà finalment tasca del tutor, supervisar les successives redaccions del treball que vagi elaborant l'alumne,
fins aprovar la versió definitiva que serà presentat com Treball de Fi de Màster. En tots els casos, aquest
treball ha de permetre l'avaluació de les competències previstes en el Mòdul 5. El treball presencial de
l'alumne consistirà bàsicament en debatre amb el professor tots els dubtes i problemes que puguin sorgir
durant l'elaboració del mateix, presentar en temps i forma d'acord amb el calendari establert les activitats que
hagin estat programades i, finalment, la presentació oral i defensa del TFM davant la comissió d'avaluació
que hagi estat designada. A la part no presencial, l'alumne haurà de realitzar totes aquelles tasques que el
professor li hagi encomanat, entre elles, consulta a fonts documentals i bibliogràfiques, realització de les
activitats que es requereixi, preparació d'informes parcials i capítols d'acord amb el calendari establert i,
finalment, redacció i preparació de la defensa i exposició del TFM.
ACTIVITATS FORMATIVES
En aquesta orientació professionalitzadora, el Treball Final de Màster (de 6 crèdits ECTS) consistirà en
l'elaboració d'una Memòria Acadèmica que inclou el Projecte de pràctiques on es recull el treball realitzat
durant el pràcticum (Projecte d'innovació o Informe de valoració dels centres) i en la qual l'alumne / a haurà
de mostrar també la seva capacitat per relacionar amb els continguts dels diferents mòduls del màster. Haurà
d'incloure les reflexions sobre el procés d'aprenentatge que haurà portat l'alumne / a durant el màster.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Tip. agr.

Descripció

Classes teòriques

Presentació del
TFM

Grup gran (G)

Presentació per part de la Comissió Acadèmica de la Titulació de les
pautes generals per a l'elaboració i defensa del TFM. Aspectes formals
i metodològics, d'avaluació i altres aspectes d'interès comú a tots els
alumnes matriculats en el TFM

Tutories ECTS

Tutories

Grup petit (P)

Es pretén amb aquestes sessions presencials que el director del treball
orient de manera efectiva l'alumne en tots aquells aspectes que siguin
necessaris per garantir el bon desenvolupament del projecte i l'obtenció
d'un treball científic segons estàndards de qualitat reconeguts.

Avaluació

Exposició i defensa
del TFM

Grup petit (P)

Finalitzat el TFM i un cop el director del mateix hagi donat el vistiplau, es
procedirà a l'exposició i defensa en públic del mateix davant una comissió
nomenada a proposta de la Comissió Acadèmica

Activitats de treball no presencial
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Descripció
L´alumne realitzara de manera individual i autònoma el TFM segons les indicacions
rebudes.
Una vegada finalitzat el procès de revisió del TFM per part del professors/a, l´alumne/
a redactarà la versió definitiva que s´haurà de presentar per escrit i s´haurà de defensar
davant la comissió avaluadora

Estimació del volum de treball
Modalitat

Nom

Activitats de treball presencial
Classes teòriques
Tutories ECTS
Avaluació

Presentació del TFM
Tutories
Exposició i defensa del TFM

Activitats de treball no presencial
Estudi i treball autònom individual

Desenvolupament i redacció del TFM

Total

Hores

ECTS

%

12

0.48

8

3
6
3

0.12
0.24
0.12

2
4
2

138

5.52

92

138

5.52

92

150

6

100

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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Per a la presentació del TFM davant la comissió que l'ha d'avaluar, és imprescindible l'obtenció de la
conformitat del tutor que queda reflectit amb la seva signatura a la portada del treball presentat. No obstant
això, l'obtenció de la conformitat del director del TFM no implica necessàriament l'obtenció d'una avaluació
positiva per part seva. D'altra banda, el tutor emetrà davant la comissió avaluadora un informe sobre la seva
pròpia avaluació del TFM.
L'avaluació del TFM serà realitzada per una comissió nomenada a proposta de la Comissió Acadèmica de la
Titulació (tres professors del Màster). Per a l'avaluació, la comissió tindrà a la seva disposició tant l'informe
emès pel director del TFM com el mateix TFM, que serà lliurat als membres de la comissió en el termini
establert i amb antelació suficient com per permetre la seva correcta avaluació. Els TFM presentats fora de
termini podran no ser avaluats per la comissió, havent de ser presentats de nou en una posterior convocatòria.
La comissió d'avaluació s'ha d´atendre a les normes que hagi establert la Comissió Acadèmica per
a l'avaluació positiva dels Treballs de Fi de Màster. En l'acte acadèmic de defensa i exposició la
comissió avaluarà, a més dels continguts i aportacions, les competències que fan referència a les habilitats
comunicatives, el maneig de vocabulari tècnic i científic adequat i a la capacitat d´expressió oral.
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La nota del TFM s´obtè seguint les següents proporcions:
-informe dels membres del tribunal sobre la presentació escrita i oral: 60%
-informe del tutor/a: 40%
Presentació del TFM
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Classes teòriques
Altres procediments (No recuperable)
Presentació per part de la Comissió Acadèmica de la Titulació de les pautes generals per a l'elaboració i
defensa del TFM. Aspectes formals i metodològics, d'avaluació i altres aspectes d'interès comú a tots els
alumnes matriculats en el TFM
Assistència

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Tutories
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Tutories ECTS
Tècniques d'observació (No recuperable)
Es pretén amb aquestes sessions presencials que el director del treball orient de manera efectiva l'alumne en
tots aquells aspectes que siguin necessaris per garantir el bon desenvolupament del projecte i l'obtenció d'un
treball científic segons estàndards de qualitat reconeguts.
El professor avaluara durant les tutoríes el treball que vagi realitzant l´alumne i que es reflectira en un inform
que elevara a la comisió avaluadora del TFM

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Exposició i defensa del TFM
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Avaluació
Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Finalitzat el TFM i un cop el director del mateix hagi donat el vistiplau, es procedirà a l'exposició i defensa
en públic del mateix davant una comissió nomenada a proposta de la Comissió Acadèmica
En l´acte de defensa i exposició oral la comisió avaluara els continguts i aportacions així com les competencies
específiques previstes en la tituació que fan referència a la capacitat d´exposició i defensa d´arguments,
raonaments i habilitats comunicatives (ajustament al temps, fluïdesa i claretat, adequació dels materials de
suport emprats en la presentació,...). El temps d´exposició serà entre 20 i 30 minuts. Ës potestat del president
de la comissió avaluadora determinar el temps dedicat a la discussió amb el tribunal.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Desenvolupament i redacció del TFM
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Treballs i projectes (Recuperable)
L´alumne realitzara de manera individual i autònoma el TFM segons les indicacions rebudes. Una vegada
finalitzat el procès de revisió del TFM per part del professors/a, l´alumne/a redactarà la versió definitiva
que s´haurà de presentar per escrit i s´haurà de defensar davant la comissió avaluadora
Per a l'avaluació, la comissió tindrà a la seva disposició tant l'informe emès pel director del TFM com el
mateix TFM, que serà lliurat als membres de la comissió en el termini establert i amb antelació suficient com
per permetre la seva correcta avaluació abans de la seva defensa oral. Es tindràn en compte entre d´altres,
els següents critèris:
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a-Aspectes formals de l´estructura i presentació
(Redacció clara, coherencia interna de cada apartat, vocabulari emprat, referència a la bibliografia utilitzada,
estructura i index del treball...)
b-Aspectes de contingut
( l´argumentació científica i el raonament realitzat en base als continguts desenvolupats al llarg del Màster,
el sentit crític, una adequada documentació bibliogràfica i la diversitat de fonts documentals emprades...)
b-Capacitat reflexiva i rigor en l´anàlisi
(capacitat de reflexió, anàlisi i síntesi, coherència i claredat d'idees, crítica constructiva ,capacitat
d'argumentar de manera raonada ...)
Percentatge de la qualificació final: 75% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
ECO, U.(2002). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.
JURADO, Y. (2002). Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis,
monografías, ensayos e informes académicos. México: Thomson.
PÉREZ SANTOS (2004). Normas de presentación de tesis, tesinas y proyecto. Madrid: Universidad
Pontificia Comillas.
Bibliografia complementària
AGUILAR, M. J.; ANDER-EGG, E. (1992). Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid: Siglo
XXI editores.
ANDER-EGG, E. i AGUILAR, M.J. (1998). Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos
sociales y culturales. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
ANTÓN, M. (2003). Serveis d’atenció a la infancia de 0 a 6 anys. El cas de la ciutat de L’Hospitalet.
Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi doctoral.
BALAGUER, I. (2004). Gestión social y participación. Infancia a Europa 47.
BEAUDOUX, E. et al. (1992): Guía metodológica de apoyo a proyectos y acciones para el desarrollo.
Madrid: IEPALA.
BEST J.W. (1982). Cómo investigar en educación. Madrid: Morata.
BID (1998). Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de proyectos. www.iadb.org/
evo
BLAXTER, L.; HUGHES, CH. I TIGHT, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.
BOLARÍN, M. J. (1998). Elaboración de una guía de observaciones de los parámetros psicomotores. Tesis
doctoral: Universidad de Murcia.
CAMPOY, T. J. (2006). “Técnicas cualitativas para la educación intercultural”. En Pantoja, A. y Campoy,
T. (coord.) (2006) Programas de intervención en educación intercultural. Granada: Grupo Editorial
Universitario (pp.51-65).
CANO, E. (1998). Evaluación de la calidad educativa. Madrid: La Muralla.
CANTÓN, I. (2001). La implantación de la calidad en los centros educativos desde una prespectiva aplicada
y reflexiva. Madrid: CCS.
CARLI, L.; LONGO, G. (1985). “Un esempio di metodologia osservativa”. D. Varin (dir.) Ecologia
psicológica e organizzazione dell’ambiente nella scuola materna. Milano: Franco Angeli (pp. 31-40).
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CASTILLO, S. I CABRERIZO, J. (2003). Evaluación de programas de intervención socioeducativa: Agentes
y ámbitos. Madrid: Pearson Educación.
CEPAL (2002). Sistema Integrado de Formulación Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales (SIFEM).
www.cepal.cl/dds/sifem
COHEN, E. I FRANCO, R. (1993). Evaluación de proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI Editores.
COHEN, L. I MANION, L. (1990). Métodos de investigación educativa. Madrid :La Muralla.
COMISIÓN EUROPEA (202). The teaching profession in Europe. Profile, trendsand concerns. Report II.
Bruselas: Eurodyce.
COROMINA, E.; CASACUBERTA, X.; QUINTANA, D. (2002). El trabajo de investigación: el proceso de
investigación, la memoria escrita, la exposición oral y los recursos. Guía del estudiante. Barcelona: EumoOctaedro.
DENZIN, N.K. (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New York:
McGraw-Hill.
DENZIN,N. I LINCOLN, Y. (eds.). (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
ECO, U.(2002). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.
ELLIOTT, L. (1990). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata.
ESPINOZA, M. (1986). Evaluación de proyectos sociales. Buenos Aires: Humanitas.
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. (1987). El ambiente. Análisis psicológico. Madrid: Pirámide.
FILE, N. (1994). “Children’s play, teacher-child interactions and teacher beliefs in integrated Early Chilhood
Programs”. Early Childhood Research, Quaterly, 9, 223-240.
FOSIS (2000). Manual del Sistema de Supervisión de Proyectos. Santiago.
FROUFE, S. i SÁNCHEZ, M. A. (1994). Planificación e intervención socioeducativa. Salamanca: Amarú
ediciones.
GARCIA, G. A.; RAMÍREZ, J. M. (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Libros
Certeza.
GARCÍA, M. (1995). “La evaluación de la educación infantil”. Revista Complutense de Educación, 6, 49-72.
GEORGE, A.L. I BENNET, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences.
Cambridge: MITPress.
GODET, M. (1991). Prospectiva y Planificación Estratégica. Barcelona: SG Editores.
GOETZ, J. P.; LE COMPTE, M. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid:
Morata.
GUBA, E. I LINCOLN, Y. (1982). Epistemological and Methodological Bases of Naturalistic Inquiry.
E.C.T.J. 30 (4) pàgs. 233-252.
GUBA, E. I LINCOLN, Y. (1994). Competing paradigms in Qualitative Research. A N. Denzin i Y. Lincoln
(eds.) Handbook of Qualitative Research. pàgs.105-117. Thousand Oaks, CA: Sage.
HARMS, T.; CLIFFORD, R. (1993). “Studying Educational Settings”. B. Spodek (ed.), Handbook of
Research on the Education of Young Children. Nueva York: Macmillan Publishing Company (pp. 477-492).
HOLLOWAY, S.; REICHHART-ERIKSON, M. (1988), “The relationship of day care quality to children’s
free-play behaviour and social problem-solving skills”. Early Childhood Research, Quaterly, 3, 39-53.
HOWES, C. (1988). “Peer interaction of young children”. Monographs of the Society of Research in Child
Development, 53 (1, Serial nº 217).
HOWES, C.; HAMILTON, C.E. (1992). “Children’s relationship with child care teachers: Stability and
concordance with maternal attachment”. Child Development, 63, 867-878.
IGLESIAS, L. (2008). Observación y evaluación del ambiente de aprendizaje en Educación Infantil:
dimensiones y variables a considerar. Rev. Iberoamericana de Educación, 47.
JANESICK, V. (1994). The dance of qualitative research design: metaphor, methodolatry, and meaning.
A N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research. pàgs. 209-21. Thousands Oaks,
CA: Sage
JANESICK, V. (2003). The Chorreography of Qualitative Research Design. Minuets, Improvisations and
Christallization. A Denzin i Lincoln (eds.) Strategies of Qualitative Inquir. pàgs. 46-79. Thousand Oaks,
CA: Sage
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