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Màster en Física  

 
DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 

 
Fitxa tècnica 

Assignatura 
Nom de l’assignatura: Treball de Fi de Màster 
Codi: 10115 
Tipus: Obligatòria 
Nivell: Postgrau 
Curs: 1,2 
Semestre: 2S 
Idioma: Català, castellà o anglès. 

 
Professorat 

Professor/a responsable 
Nom: La Comissió Acadèmica de la Titulació, integrada pels Doctors Jaume Carot Giner,  
Sebastià Monserrat Tomás i Jaume Pons Morro. 
Altres professors/es 
Nom: Tots els professors de la titulació que estant en possessió del títol de doctor amb una 
antiguitat mínima de dos anys proposen un tema per a l’esmentat Treball.  
 

Prerequisits: Llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 20 

Hores de treball presencial: 120 
Hores de treball autònom: 380 

 
Descriptors: 

Realització i exposició pública d'un treball d'iniciació a la investigació en una de les línies 
pròpies dels grups d'investigació constituïts i acreditats com a grups competitius per la Direcció 
General d'I+D+I de la Conselleria d'Innovació i Hisenda  del Govern Balear: 
 
Física Atòmica, Molecular i Nuclear 
Física de Materials 
Física Interdisciplinària 
Física Solar 
Meteorologia 
Oceanografia 
Relativitat i Cosmologia 
Tecnologia Electrònica 
 

 
 

Objectius 
1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
2. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
3. Aplicar algoritmes i mètodes sistemàtics a la resolució de problemes. 
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4. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
5. Iniciació a la investigació pròpia dels diversos camps. 
6. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i 

d’investigació. 
7. Aplicació dels coneixements  adquirits a l’explicació de fenòmens quotidians. 
8. Divulgació dels conceptes adquirits cap a un públic no expert. 
9. Treball individual i en equip. 
10. Cercar, analitzar  i sintetitzar informació de fonts diverses. 
11. Treballar amb constància i perseverança. 
 

Continguts 
 

El Treball haurà de contenir una síntesi i una bibliografia actualitzada junt amb algun resultat original 
en alguna de les línies a què es fa referència en l'apartat Descriptors de la Fitxa tècnica, i es realitzarà 
sota la direcció d'un professor del Departament amb un mínim de dos anys d'antiguitat com a doctor. 

.  
 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
1. Metodologia d’aprenentatge: 

Treball presencial/ autònom: Es tracta d'un aprenentatge supervisat pel director del treball, 
es preveuen aproximadament unes 120 hores de treball presencial, incloent la presentació i 
defensa del Treball, corresponent la resta (380 hores) a treball autònom per part de 
l'estudiant. Quan el director del Treball ho consideri oportú, aquest aprenentatge podrà 
realitzar-se en una empresa o centre d'investigació. Les empreses i centres d'investigació 
triats seran preferentment aquells amb què els diferents grups d'investigació del 
Departament mantenen relacions de col·laboració i en els que existeixen grups de treball 
especialitzats en la temàtica del Treball. 

 
 

Ús de l'aprenentatge virtual (e-learning): La pròpia naturalesa de l'execució del Treball requereix l'ús 
de recursos d'aprenentatge virtual (e-learning) de manera significativa. 

. 
 

2.  Tipus d’agrupació: Individual. 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

L'avaluació la durà a terme un tribunal, nomenat anualment pel Departament, atenent al 
contingut del treball; això és: si conté una síntesi i una bibliografia adequades a la seva temàtica i 
si conté algun resultat original. 
 
El tribunal estarà format per tres professors que hagin obtingut el seu doctorat al menys dos anys 
abans de la data del seu nomenament 

 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per escrit del Treball i avaluació del mateix pel tribunal a què es refereix l'epígraf 
anterior. 

2. Presentació pública del Treball i defensa d’aquest davant del tribunal. 
 
Criteris de qualificació: 

3. 50% de la qualificació: contingut i presentació pública del Treball. 
4. 50% de la qualificació: defensa del Treball davant el tribunal. 
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Bibliografia 

 

Material corresponent a les assignatures que integren la titulació del Màster en Física, més els recursos 
bibliogràfics, informàtics i d'instrumentació científica disponibles a la UIB. 
 
Material corresponent a les assignatures que integren la titulació del Màster en Física. 
 


