
MÀSTER UNIVERSITARI   
Gerontologia i Promoció de l’Autonomia Personal
Promou l’autonomia personal de la gent gran amb eines de gestió de residències

NOU!

#SocSocial 

Et capacitarà professionalment per a l’aplicació de co-
neixements, destreses i habilitats pròpies de l’acció social 
en l’àmbit de la gent gran.

CURS 2019 - 2021 // 1a edició
MODALITAT 
Semipresencial

CRÈDITS 
60 ECTS

IDIOMA 
Castellà

DIRECCIÓ 
Dra. Montserrat Garcia i Oliva

DURADA 
D’octubre 2019 a juny 2021

HORARI 
Divendres de 15.30 a 20.30 h
Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 20 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

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES
m Associació Avismón Catalunya

m Associació Catalana per al Parkinson:

m Centre Sociosanitari El Carme

m CSS F. Montseny de Viladecans

m Fundació Pere Relats    

m Fundació Privada President Torres  
Falguera

m Fundació privada Uszheimer

m Residència Municipal Francesc Layret

m Residència Centre de Dia i Casal La  
Verneda.

m Centre Residencial l’Ametlla del Vallès

m Gestimul

m Hospital Comarcal Alt Penedès

m Hospital de Sant Pau

m Hospital General de Granollers

m Centre de Dia de l’Eixample

m MAP Serveis a les Persones SL

m Residència La Creueta

m Parc de Salut Mar           

m Parc Sanitari Pere Virgili

m Residència Lantus Olimpo

m Residència Llar Nostra Senyora del Pilar

m Residència Meran Badalona SA

m Centre de Dia El Mil·lenari

m Unitats de convivència Sant Camil

m Dovela

Recomenat per:

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 es dirigeix a tots aquells professionals interessats a treballar i/o ampliar la seva formació en in-
tervenció i gestió de centres i serveis en l’àmbit de la Gent Gran. Així, es podran formar en aquest màster, 
tant professionals provinents de disciplines socials (educació social, treball social, psicologia, pedagogia, 
sociologia, antropologia, economia...), com d’altres col·lectius (infermeria, terapeutes ocupacionals, fisiote-
rapeutes, metges...).

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

OBJECTIUS GENERALS
m Desenvolupar la capacitat de recerca per a poder dissenyar un model de gestió de centres gerontològics 

orientat a l’Atenció centrada en la Persona.

m Descriure la nova realitat de l’envelliment i el seu context sociocultural per a promoure una atenció de qua-
litat sent sensible a les necessitats de la Gent Gran, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant 
la seva autonomia.

PLA D’ESTUDIS

SORTIDES PROFESSIONALS
m Serveis d’atenció domiciliària

m Serveis d’acolliment diürn per a  Gent 
Gran

m Casals de Gent Gran

m Serveis d’atenció i assessorament

m Gestió i atenció en residències per a Gent 
Gran

m Gestió i atenció en centres de dia 

m Gestió i atenció en habitatges tutelats

MÒDULS ASSIGNATURES

Mòdul 1.  
Introducció als Serveis Socials  
(9 ECTS)

- Recursos en l’assistència gerontològica

Mòdul 2.  
Envelliment Actiu (9 ECTS)

- Perspectiva biopsicosocial de l’envelliment
- Promoció de la inclusió social de la gent gran
- Promoció d’unes condicions de vida saludables 

per a la gent gran

Mòdul 3.  
Atenció a la Gent Gran I:  
Paradigma d’Intervenció (6 ECTS)

- Atenció centrada en la persona

Mòdul 4.  
Atenció a la Gent Gran II:  
Ètica i Habilitats (6 ECTS)

- Ètica aplicada a les organitzacions i bioètica

- Habilitats de relació d’ajuda a persones amb 
dependència

Mòdul 5.  
Direcció i Gestió de Centres  
Gerontològics (15 ECTS)

- Habilitats directives
- Qualitat als recursos assistencials
- Gestió dels recursos humans
- Organització i administració financera

Mòdul 6.  
Pràcticum i Seminari (9 ECTS)

- Seminari de recerca: ètica i praxi reflexiva
- Pràctiques externes

Mòdul 7.  
Treball Final de Màster (6 ECTS)

- Treball Final de Màster

DIRECCIÓ
Montserrat Garcia i Oliva. Doctora en Antropologia Social i Cultural (URV). Màster en Gerontologia 
Social (UAM). Direcció i docència en postgraus amb temàtica específica de gent gran a universitats es-
tatals i estrangeres. Gestió en recursos i serveis per a gent gran. Directora de Grau d’Educació Social i 
Directora del Programa Universitari de Gent Gran de la Facultat d’Educació Social i Treball Social (URL). 
Docent de l’assignatura Gent Gran i Salut Comunitària.

COORDINACIÓ
Irene Fernández Juncosa. Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat (UB). Graduada en Edu-
cació Social (URL). Màster Universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en Infància i 
Adolescència (URL). Postgrau en Coaching (URL). Professora Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés (URL).

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

m Prevenció al maltractament a la Gent Gran

m Director/a dels serveis de centres per a Gent Gran 

m Director/a de serveis d’acolliment diürn per a Gent 
Gran

m Atenció a la Llei de Promoció de l’autonomia personal 
i prevenció de la dependència.

m Coordinador d’equipaments cívics.

m Director de projectes de programes d’envelliment actiu 
(turisme i termalisme)


