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Ens pots dir com ha sigut, globalment, la teva
experiència amb el Màster Universitari en Comunicació Social?
En general, l'experiència va ser força bona. El ritme
de treball és alt, però al final et prepara per al món
acadèmic.
Quins punts concrets destacaries més del Màster?
Independentment que hi hagi assignatures més o
menys relacionades amb el teu objecte d'estudi, el
rellevant a l'hora d'investigar és la metodologia. I,
en aquest sentit, considero que el màster està ben
dissenyat. T’aporta les bases metodològiques necessàries, tant qualitatives com quantitatives. Es
treballa durant tot el curs de manera idònia per
dissenyar una investigació i els diferents enfocaments a l'hora d'abordar-la.
És la presentació oficial de què pots fer en investigació i quins passos has de seguir per aconseguirho. A partir d'aquí, cada alumne aprofundeix en el
que considera que més s'adapta a les seves necessitats.
¿En què creus que t'ha ajudat el Màster per al
teu Doctorat?
En el meu cas, el Treball Final de Màster va ser el
disseny de la meva investigació actual. Durant el
curs pots anar incorporant l'après en el qual serà el
teu TFM. Per descomptat, és un procés llarg de
descobriment i incorpores nous aspectes que anteriorment no havies tingut en compte. Comptar amb
un coneixement previ sobre el què vols investigar
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sobre la tesi, com abordar-ho i més conèixer les
aportacions sobre la teva investigació dels professors, no només et facilita la feina futura sinó que a
més li aporta un segell de qualitat al teu projecte
que, donades les inseguretats que sorgeixen durant l'elaboració de la tesi doctoral, fan que almenys tinguis una orientació.

“La varietat sempre enriqueix i et
permet incorporar aspectes nous”
La internacionalitat i diversitat de l'alumne que
té aquest Màster t'ha ajudat en algun sentit?
La varietat sempre enriqueix. A més et permet incorporar aspectes nous i saber com es fan les coses en altres llocs.
¿Et vas sentir acompanyada en el procés del
teuTreball Final de Màster?
Sí.
Crec que hi ha diferents tipus d'acompanyament
durant el màster. El primer és el del teu director,
que en el meu cas va ser exemplar. En segon lloc,
el dels professors de cada assignatura ja que tracten de que tot el que facis en el màster pugui aportar alguna cosa al teu TFM. I finalment, el dels teus
companys. Sobretot, el de companys que van cursar anteriorment el mateix Màster i saben com orientar-te.

