
MÀSTER UNIVERSITARI   
Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials
Desenvolupa competències directives i dissenya projectes d’emprenedoria social

13a edició

#SocSocial 

Forma en competències de direcció, gestió i intervenció 
en l’àmbit social per dur a terme accions directives i ges-
tores en el marc de Serveis Socials i d’entitats del Tercer 
Sector. 

CURS 2019 - 2020 // 13a edició
MODALITAT 
Semipresencial

CRÈDITS 
60 ECTS

IDIOMA 
Castellà

DIRECCIÓ 
Dr. Pere Mora Ticó 

DURADA 
D’octubre 2019 a juny 2020  
(opció 2 cursos acadèmics)

HORARI 
Divendres de 16 a 21 h.  
Dissabtes de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

PREU 
122e/ ECTS
El preu no inclou taxes ni preinscripció

DATA INAUGURACIÓ 
Divendres 18 d’octubre de 2019 a les 16.30 h

www.peretarres.url.edu

Formació bonificable per la Fundació Estatal 
para la Formación en el Empleo 

DESCOMPTES
5%

2,5%

Matrícula abans 
del 15/07/2019

Matrícula abans 
del 16/09/2019

25% Exalumnes, en el primer any  
després de finalitzar estudis de grau

15% Alumni de la Facultat

* Consulteu els col·legis professionals amb conveni

10% Membres de la comunitat  
URL i col·legiats*

% Responsables dels centres de 
pràctiques amb conveni:  
consulteu descomptes

PER A MÉS INFORMACIÓ SERVEI D’ORIENTACIÓ AL FUTUR ESTUDIANT

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BEQUES I AJUTS  Consulta la nostra oferta a www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques



DESTINATARIS
El màster s’adreça als professionals en educació social, treball social, magisteri, psicologia, pedagogia, 
sociologia, economia, dret i professionals de diferents sectors de la intervenció que vulguin desenvolupar i/o 
ampliar la seva formació en competències específiques de planificació i avaluació de programes, de gestió 
i direcció d’equips i organitzacions.

METODOLOGIA
La proposta metodològica del màster combina diferents formats d’ensenyament-aprenentatge: conferències i 
sessions magistrals, anàlisis d’experiències i bones pràctiques, resolució de casos, supervisió de pràctiques, 
treball presencial combinat amb metodologia on-line i acompanyament tutorial en el treball final de màster.

OBJECTIUS GENERALS
m Oferir els coneixements teòrics i pràctics per a l’anàlisi de polítiques socials, l’organització de serveis 

socials i l’avaluació de programes.

m Oferir eines de gestió per a l’anàlisi, l’avaluació i la millora de la gestió de les organitzacions socials en 
eficàcia i eficiència.

m Comprendre la regulació jurídica i fiscal de les organitzacions socials.

m Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions, xarxes, equips interdiscipli-
nars i multiorganitzacionals.

m Comprendre i impulsar els mecanismes d’interacció i d’interrelació dels diferents agents socials.

m Dissenyar i implementar projectes que s’ajustin als actuals escenaris de complexitat social.

m Desenvolupar la capacitat d’estudi i de recerca per fer diagnòstics de qualitat i propostes d’acció amb 
eficàcia.

PLA D’ESTUDIS

DIRECCIÓ
Pere Mora Ticó: Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciat en His-
tòria contemporània per la UAB. Llicenciat en Geografia per la UAB. Màster en Iniciació en la investigació en 
Història contemporània per la UAB. Ha estudiat Direcció i Gestió del màrqueting i Direcció de l’Equip de Ven-
tes a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). Actualment professor a la Facultat 
d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i director del Màster Universitari en Direcció, gestió i intervenció 
en serveis socials.

COORDINACIÓ
Marta Eugènia Gonzàlez Gutiérrez. Diplomada en Educació Social (UAB). Màster en Govern Local (UAB). 
Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials (URL). Postgrau en Associacions, 
Fundacions i Tercer Sector (UAB). Actualment és Cap de Serveis a les Persones a l’administració local.

PROFESSORAT
Podeu consultar tot el professorat del màster a www.peretarres.url.edu/facultat

SORTIDES PROFESSIONALS
Pertany a l’àmbit de direcció i gestió d'entitats del Tercer Sector, que desenvolupa competències directives 
i dissenya projectes d'emprenedoria social. Les sortides professionals són:

m Directius i gerents d’ONL i responsables de diferents departaments d’ONL (màrqueting, recursos hu-
mans, finances i captació de fons).

m Responsables de serveis socials: director de serveis socials, gestor de projectes, gestor de voluntariat, 
supervisió d’equips de professionals.

m Consultor en el Tercer Sector i consultor de responsabilitat social empresarial.

MÒDULS ASSIGNATURES

Mòdul 1.  
Fonaments teòrics, metodològics i professionals 
(18 ECTS)

- Globalització i polítiques socials 
- Societat relacional / Marc jurídic i fiscal 
- Disseny, planificació i avaluació de projectes 
- Qualitat i millora contínua aplicada als serveis  
  socials
- Instruments per a la gestió i participació dels  
  equips humans 
- Habilitats directives, lideratge i conducció  
  d’equips

Mòdul 2.  
Direcció i gestió en serveis socials (21 ECTS)

- Direcció estratègica
- El pla de màrqueting aplicat als serveis socials 
- Estratègies de captació de fons
- Organització i administració financera
- Planificació i gestió de recursos humans

Mòdul 3.  
Crèdits optatius (3 ECTS)

- La gestió del conflicte en l’àmbit organitzacional  
   i comunitari

Mòdul 4.  
Pràcticum (6 ECTS)

Els crèdits d’aquest mòdul integren les pràctiques 
en centres, la supervisió en grups reduïts, la 
formació en metodologies d’investigació i tutories 
individuals orientades a guiar i acompanyar l’ela-
boració del treball final de màster

Mòdul 5.  
Treball fi de màster (12 ECTS)

Elaboració del treball final de màster

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES
m Associació Itaca Els Vents

m Càritas Diocesana de Barcelona

m Càritas Diocesana Terrassa

m Casa Solaz

m Casal Infants del Raval

m Centre Sant Jaume de la Fundació Car-
les Blanch

m Cointegra

m Consell Comarcal del l’Alt Penedès

m Consell Comarcal Ribera d’Ebre

m Departament de Benestar (Generalitat de 
Catalunya)

m Federació Catalana del Voluntariat Social

m Fundació Ared

m Fundació El Llindar

m Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena

m Fundació Inglada Via

m Fundació Pere Mata

m Fundació SURT

m Fundació WASSU

m Grup Cooperatiu TEB

m Hàbitat 3

m Iniciatives Solidàries

m Institució Cultural CIC

m Make a Wish, Ilusiones Spain

m Mancomunitat La Plana

m Fundació Pere Tarrés

m Momo Espai Integral

m Serveis Socials Ajuntament de Sant Cugat

m Setem València

m Suara Cooperativa

m Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya


