Orientacions per a triar l’àmbit del
TFM professionalitzador
Consideracions generals
L’assignatura Treball final de màster professionalitzador (TFM professionalitzador) és
un projecte orientat a l’especialització sobre un àmbit del màster. L’alumne ha de dur a
terme una acció o intervenció educativa, basada en evidències científiques, que
respongui a una necessitat o repte del seu entorn en relació a un àmbit temàtic
determinat.
L’estudiant ha de matricular el TFM professionalitzador d’un àmbit temàtic concret i,
aquesta, és una decisió vinculant: haurà de realitzar el TFM sobre aquell àmbit
temàtic en el qual s’ha matriculat.

Revisa els àmbits que ofereix l’assignatura
Codi

Àmbit temàtic

Descripció general

M4.625

TFM Dificultats d'aprenentatge
dels continguts curriculars

Treballs que fan referència directa a les
dificultats d’aprenentatge originades pel propi
desplegament curricular en un centre educatiu
en relació a l’ensenyament-aprenentatge de
quatre àrees curriculars en l’educació primària
i secundària: les matemàtiques, les llengües,
les ciències naturals i les ciències socials.

M4.626

TFM Trastorns d'aprenentatge de
la lectura

Treballs que fan referència als processos
implicats en el processament i l'aprenentatge
de la lectura, dislèxia i trastorns de la
comprensió lectora.

M4.627

TFM Trastorns escriptura i
matemàtiques

Treballs que fan referència als trastorns de
l'escriptura, la disgrafia i la discalcúlia

M4.628

TFM Trastorns de la parla i de la
veu

Treballs que fan referència als trastorns de la
parla i de la veu, com ara la dislàlia,
disglòssia, quequesa i disfonia.

M4.629

TFM Trastorns del llenguatge oral

Treballs que fan referència als processos de
gnosi i de pràxia, amb el Trastorn Específic
del Llenguatge (TEL)
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M4.630

TFM Discapacitat sensorial i
motriu

Treballs que fan referència a les discapacitats
visuals, auditives i motrius.

M4.631

TFM Discapacitat i sobredotació
intel·lectual i TEA

Treballs que fan referència a la discapacitat
intel·lectual, la sobredotació intel·lectual i el
Trastorn de l’Espectre Autista.

M4.632

TFM Dèficits d'atenció i trastorns
de conducta.

Treballs que fan referència als problemes de
comportament dels alumnes en les aules
escolars en un sentit ampli: dèficits d'atenció,
trastorns de conducta, problemes de disciplina
i incidents crítics.

Recomanacions a l’hora de seleccionar l’àmbit
Tingues en compte els indicadors següents:
1. He cursat o estic cursant l’assignatura optativa de l’àmbit corresponent
(altament recomanable)
2. Tinc experiència i coneixements bàsics sobre aquest àmbit d’estudi.
3. M’interessaria aprofundir en el coneixement d’aquest àmbit a partir de lectures
d’evidències científiques (articles, revisions, llibres i capítols de llibre, informes,
etc.)
4. Em puc posar en contacte amb persones que es poden caracteritzar dins
d’aquest àmbit d’estudi.
5. M’he plantejat algun problema, dubte o intriga relacionat amb aquest àmbit que
m’agradaria resoldre.

Vull començar ja a preparar el TFM
professionalitzador, què puc fer?
Si encara no t’han assignat l’àmbit
Recorda que l’opció d’àmbit final pot variar entre les teves dues eleccions. Ja pots
començar a llegir amb detall la guia orientativa del TFM professionalitzador que
t’enviarà el teu tutor.
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Si ja coneixes el teu àmbit del TFM
professionalitzador i ja has llegit la guia
●

Pensa quins recursos estan al teu abast a l’hora de tenir accés a la població del
teu àmbit.

●

Planteja’t preguntes sobre l’àmbit d’estudi que t’agradaria resoldre al llarg de
l’assignatura.

●

Intenta relacionar temes del teu interès amb aquest àmbit. Identifica quines són
les paraules clau que els defineixen i fes una cerca d’informació a la Biblioteca
de la UOC.

●

Revisa els monogràfics següents de la Biblioteca de la UOC. T’ajudaran a fer
cerques d’informació necessàries per al bon desenvolupament de l’assignatura.
o Com funcionen les bases de dades.
o Com pots trobar un article.
o Com pots trobar una revista electrònica.

●

Comença a llegir articles de recerca. T’ajudarà a familiaritzar-te amb aquest
format de text cientificotècnic i a concretar el tema del teu TFM.
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