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FULL DE MATRÍCULA 

 

Pla d´Estudis 31 / Títol 105 

Titulació: Màster universitari en Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i 

l’adolescència (60 ECTS)  

Curs acadèmic____________/_______________ 

Dades personals 

Nom i cognoms __________________________________________________________________________ 

NIF_______________ Data i lloc de naixement _________________________________________________ 

Adreça_____________________________________________Pis_________Porta________CP__________ 

Població______________________________________ Província __________________________________ 

Telèfon ______________________ E-mail particular _____________________________________________  

Dades d’estudis  

Estudis previs (finalitzats) ___________________________________________________________________ 

Centre (on s’han realitzat) ___________________________________________________________________ 

Any finalització ____________ 

 

Màster universitari en Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència 

1r Curs (2022-2023)    (Marqueu amb una X els mòduls a matricular) 
 

Codi Assignatura Crèd. Tipus  

12500 

La perspectiva multidisciplinar en la construcció dels models de 

comprensió de la infància i l' adolescència: actualització històrica, 

psicologia i social. 

3 OB 

 

12501 Processos d'elaboració i narració biogràfica de les identitats infantils i 

adolescents 

3 OB  
12501 

Processos d'elaboració i narració biogràfica de les identitats infantils i 

adolescents 3 
OB 

 

12509 
L' assessorament socioeducatiu i les capacitats parentals en un escenari 

familiar complex 3 
OB 

 

12510 
La intervenció multidisciplinar en i des dels contextos escolars  3 

OB 
 

12511 Estils de vida i gestió de riscos. L' atenció a la salut de la infància i 

l'adolescència 

 

 
 

 

3 
OB 

 

12512 
Comunitats virtuals i nous espais d'oci i relació. Contextos i oportunitats 

educatives. 
     3       OB 

 

12513 
Pràctiques externes 6 OB  

 Optatives (escollir 3 o 6 ECTS)   
 

12402 Disseny, planificació i avaluació de projectes 3 OP  

12406 Direcció estratègica 6 OP  

12415 La gestió del conflicte en l'àmbit organitzacional i comunitari 3 OP  

 

      Data:                                                                                                                            Signatura de l'estudiant: 
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Màster universitari en Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència 

 

2n Curs (2022-2023) (Marqueu amb una X els mòduls a matricular) 

 

Codi Assignatura Crèd. Tipus  

12500 
La perspectiva multidisciplinar en la construcció dels models de 

comprensió de la infància i l' adolescència: actualització històrica,  

psicologia i social. 

3 OB 

 

12501 Processos d'elaboració i narració biogràfica de les identitats infantils i 

adolescents 

3 OB  

12501 

Processos d'elaboració i narració biogràfica de les identitats infantils i 

adolescents 3 OB 

 

12509 
L' assessorament socioeducatiu i les capacitats parentals en un escenari 

familiar complex 

 

 

3 OB 
 

12510 La intervenció multidisciplinar en i des dels contextos escolars  3 OB 
 

12511 
Estils de vida i gestió de riscos. L' atenció a la salut de la infància i 

l'adolescència 

 

 

 

3 OB 
 

12512 
Comunitats virtuals i nous espais d'oci i relació. Contextos i oportunitats 

educatives. 

 

3 OB 
 

12514 Treball fi de màster 6 TFM  

12515 Seminari de recerca i praxis reflexiva 3 OB  

 Optatives (*)   
 

12402 Disseny, planificació i avaluació de projectes 3 OP  

12406 Direcció estratègica 6 OP  

12415 La gestió del conflicte en l'àmbit organitzacional i comunitari 3 OP  

 

*Escollir  0, 3 o 6 ECTS, en funció dels crèdits matriculats el curs anterior 

 

 

      Data:                                                                                                                      Signatura de l'estudiant:  

 


