
CURS MODALITAT CRÈDITS IDIOMA

2018/2020 (1a edició) Semipresencial 60 ECTS Castellà

DIRECCIÓ Dra. Montserrat Garcia i Oliva

DURADA D’octubre 2018 a juny 2020

PREU
121€/ECTS 

El preu no inclou taxes i preinscripció 

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES

DESCOMPTES 
Matrícula abans del 13/07/2018: 5% de descompte – Matrícula abans del 14/09/2018: 2,5% de descompte.  
Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte – Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.
Bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consulteu col·legis professionals en conveni.

METODOLOGIA

La proposta metodològica del màster combina diferents formats d’ensenyament-aprenentatge: conferències i ses-
sions magistrals, anàlisi 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.



DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

Montserrat Garcia i Oliva. Doctora en Antropologia Social i Cultural (URV). Màster en Gerontologia Social (UAM). Direcció i do-
cència en postgraus amb temàtica específica de gent gran a universitats estatals 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.

Irene Fernández Juncosa. Postgrau en Coaching en l’Àmbit Socioeducatiu (URL). Postgrau en Assessorament financer (UPF). 
Graduada en Educació Social (URL). Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat (UB). Actualment és professora associa-
da de l’assignatura de Disseny de Projectes Socials a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). 

MÒDULS MATÈRIES

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

PLA D’ESTUDIS

DESTINATARIS

Destinataris: El màster s’adreça a tots aquells professionals interessats a treballar i/o ampliar la seva formació en intervenció 
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, fisioterapeutes, metges...).

PROFESSORAT


