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Coordinador/a Díaz Pereira, María del Pino
Profesorado Casado Neira, David
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Sueiro Domínguez, Encarnación
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Web
Descrición
O Traballo ﬁn de Máster é unha materia obrigatoria que pretende que o alumnado adquira a competencia
xeral
básica de elaboración dun estudio que reﬂicta algunha das temáticas do máster, a través da elaboración de
programas, a avaliación de posta en práctica de programas, ou a realización de estudos de caso
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos relacionados co ámbito da diversidade que aporten unha base ou
oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de
investigación.
CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CE1

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• Saber estar /
ser
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos relacionados coa diversidade e
• saber
enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que inclúa reﬂexións sobre • saber facer
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
• Saber estar /
ser
Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións a públicos especializados e non
• saber
especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
• saber facer
• Saber estar /
ser
Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe autodirixido ou autónomo que lles permitan • saber
continuar estudando ao longo da súa vida.
• saber facer
• Saber estar /
ser
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
• saber
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
• saber facer
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
• Saber estar /
ser
Adquirir unha formación teórica de carácter multidisciplinar e comprender os fundamentos teóricos- • saber
prácticos relacionados cos ámbitos de diversidade, con énfase nas necesidades educativas especiais,
interculturalismo, compensación de desigualdades, sexo/xénero e educación de persoas adultas.
Comprender os principios básicos dos grandes ámbitos da diversidade dende unha perspectiva
• saber
multidisciplinar, sendo capaz de decribir e comparar as diferentes correntes teóricas dominantes en
cada ámbito da diversidade dende unha perspectiva multidisciplinar
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CE2

CE4

CE8

Adquirir habilidades básicas de deseño, aplicación e avaliación de propostas de intervención dirixidas • saber
a traballar coa diversidade, valorando especialmente as aportacións innovadoras
• saber facer
• Saber estar /
ser
Realizar estudos sistemáticos, sobre todo os que impliquen avances de prácticas educativas, sendo
• saber
capaz de difundilos con claridade a diverso tipos de audiencias.
• saber facer
• Saber estar /
ser
Planiﬁcar e organizar traballos tutelados, sendo capaz de buscar e analizar información procedente de • saber
diferentes fontes, obter e analizar datos e elaborar con corrección un informe relacionado con algún • saber facer
dos módulos do mestrado

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Adquirir instrumentos conceptuais e metodolóxicos que faciliten a análise e reﬂexión sobre as prácticas
profesionais relacionadas co tratamento da diversidade, en especial de aquelas que posúan un alto grao
de innovación

Competencias
CB1
CB2
CB4
CG1
CE1
Planiﬁcar e organizar traballos tutelados, sendo capaz de buscar e analizar información procedente de
CB2
diferentes fontes, obter e analizar datos e elaborar con corrección un informe
CB3
CE2
CE4
CE8
Realizar estudos sistemáticos, sobre todo os que impliquen melloras de prácticas educativas relacionadas CB1
coa diversidade
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CE1
CE2
CE4
CE8
Ser capaz de defender oralmente o traballo ﬁn de máster con claridade e organización
CB3
CE4
Contidos
Tema
Contidos relacionados con algún dos módulos do
máster.O tema do TFM poderá estar relacionado
con algún problema identiﬁcado no contexto
institucional no que foi realizado o Practicum.
Neste sentido, a utilidade do traballo será un
criterio a considerar na avaliación do TFM.

O enfoque desde o que se aborda o problema pode ser diverso e ter
diferentes obxectivos; por exemplo:
 Avaliación dalgún aspecto profesional do Servizo ou Institución onde se
realizaron as prácticas.
 Deseño dun programa de intervención, suﬁcientemente detallado como
para poder ser aplicado. Deberá ter en conta a perspectiva da diversidade
abordada no Máster.
 Aplicación e avaliación dun programa de intervención.
 Estudo de casos

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
20
280
300
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado

Descrición
Elaboración e presentación por escrito e defensa oral dun traballo relacionado coas
competencias e temáticas xenéricas do máster

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado
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Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Traballo Valorarase na elaboración do TFM que se siga a estructura recomendada
100
CB1
tutelado para cada tipo de traballo (elaboración de programas, estudos de caso, perﬁl
CB2
de usuarios ou avaliación de programas), así como os criterios de calidade
CB3
que se lle entregarán ao alumnado. Ademáis dos criterios mencionados,
teráse en conta a calidade da defensa oral do TFM (ata 7 puntos a
CB4
realización memoria do traballo e ata 3 puntos a sía defensa oral)
CB5
CG1
CE1
CE2
CE4
CE8
Outros comentarios sobre a Avaliación
A avaliación do TFM realizarase en primeira instancia polo titor académico, que dará o seu visto e prace, para proceder á
súa defensa pública oral ante un tribunal constituído por tres profesores/as do Máster. O tribunal emitirá unha puntuación
ﬁnal entre 0-10 puntos (ata 7 puntos pola realización da memoria do traballo e ata 3 puntos pola calidade da súa defensa
oral). Os alumnos solicitarán a presentación e avaliación do TFM co visto e prace do seu respectivo titor académico.
Os criterios de avaliación están publicados na web do mestrado.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
NORMAS BÁSICAS DE PRESENTACIÓN
Na web do Mestrado, apartado Materias - TFM, recóllense as orientacións para a realización e presentación do TFM.
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