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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ
Per tal de poder tutoritzar el Treball Fi de Màster, del màster de Formació del 

Professorat d’ESO, Batxillerat i FP,  és necessari conèixer i saber com es pot fer un 
anàlisi quantitatiu en els casos que es consideri la millor opció metodològica per a la 
realització del TFM.

2. OBJECTIUS
- Assessorar als estudiants en la utilització del disseny Quasi experimental 

com a mètode de recerca en el TFM
- Conèixer i saber el funcionament del programari JASP per poder fer els 

càlculs necessaris en un disseny quasi experimental amb grup control i grup 
experimental amb Pretest i Posttest

3. CONTINGUTS
- El disseny de recerca quasi experimental amb grup control i grup 

experimental amb Pretest i Posttest
- El software JASP d’anàlisi de dades quantitatives

4. METODOLOGIA
A partir de la lectura de materials i visionat de vídeos l’estudiant haurà de 
realitzar exercicis

5. MATERIAL

INFORMACIÓ GENERAL
PROFI227

Títol activitat Assessorament a estudiants de TFM en el disseny 
metodològic Quasi experimental i l’anàlisi de les dades 
amb JASP per a la realització del TFM

Tipus 
d’activitat

Virtual

Impartit per Pere Joan Ferrando Piera i David Navarro González
Hores a 
certificar:

10

Places: 40
Dates: 
Hora: 
Lloc:
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Descarregar-se el software gratuït i lliure JASP

6. DESTINATARIS
Concretar els destinataris del curs (categoria laboral i departaments implicats)
Professorat que sigui tutor de TFM al Màster de Secundària pertanyents als 
Departaments:
Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica

7. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ
L’avaluació consisteix realitzar satisfactòriament les tasques que els professors 
encomanaran.
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