
SORTIDES PROFESSIONALS 

•   Disseny i promoció de programes per a la infància i adolescència
•   Direcció i gestió d’organitzacions i serveis d’atenció a la infància i adolescència
•   Supervisió d’equips professionals
•   Orientació, formació, intermediació i prospecció directa 

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES 

CURS MODALITAT CREDITATGE IDIOMA

2018/2020 (10a edició) Semipresencial 60 ECTS Castellà

DIRECCIÓ Dra. Txus Morata

DURADA D’octubre 2018 a juny 2020

PREU
121€/ECTS (1r curs)  
El preu no inclou taxes i preinscripció

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.

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.



MÒDULS MATÈRIES

Mòdul 1 (curs 2018/19)

Revisió crítica i multidisciplinar dels 
paradigmes de comprensió de la  
infància i l’adolescència / 6 ECTS 

- Història social i problemes actuals de la infància
- Mesures de protecció al menor: l’adopció 
- Processos d’elaboració i narració biogràfica de les identitats infantils i adolescents 

Mòdul 2

Polítiques i marcs legals sobre la 
infància i l’adolescència.  
Perspectiva local i internacional /  
9 ECTS 

-  El marc jurídic en la infància i l’adolescència
-  Polítiques d’infància
-  Ètica i activitat professional 
-  Qualitat, eficàcia i eficiència dels sistemes de protecció a la infància i l’adolescència 

i de justícia juvenil 

Mòdul 3

Abordatge de l’acció social i  
educativa: estratègies innovadores 
d’intervenció amb infants i  
adolescents. La gestió d’equips  
multidisciplinaris / 12 ECTS 

-  Estratègies i metodologies innovadores en itineraris d’acompanyament i intervenció 
en processos de desenvolupament dels infants i adolescents

-  Estratègies i metodologies innovadores en intervenció comunitària i la gestió de la 
participació infantil i juvenil

-  Estratègies i metodologies innovadores per a l’abordatge de situacions de crisi o 
conflicte

-  Direcció i gestió d’equips i organitzacions en l’àmbit de la infància i l’adolescència

Mòdul 4 (curs 2018/19)

Agents socials, professionals  
especialitzats i contextos singulars 
en la intervenció social i educativa en 
la infància i l’adolescència / 12 ECTS 

-  L’assessorament socioeducatiu i les capacitats parentals en un escenari familiar 
complex

-  La intervenció multidisciplinar en i des dels contextos escolars 
-  Estils de vida i gestió de riscos. L’atenció a la salut de la infància i l’adolescència
-  Comunitats virtuals i nous espais de lleure i relació. Contextos i oportunitats  

educatives 

Mòdul 5 (curs 2018/19)

Pràcticum / 9 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’elaboració del treball final de màster 

Mòdul 6 (curs 2018/19)

Treball fi de màster / 6 ECTS
-  Elaboració del treball final de màster

Mòdul 7 (curs 2018/19)

Optatives / 6 ECTS
-  A escollir entre: direcció estratègica; disseny, planificació i avaluació de projectes; la 

gestió del conflicte en l’àmbit organitzacional i comunitari

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

Txus Morata. Doctora en Pedagogia. Professora titular de la Universitat Ramon Llull. Investigadora principal del Grup Innova-
ció i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL).

Eva Palasi. Diplomada en Educació Social i Treball Social. Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la 
Infància i l’Adolescència. Educadora Social en una Àrea Bàsica de Serveis Socials.

DESTINATARIS

El màster s’adreça a als i les professionals en educació social, treball social, magisteri, psicologia, pedagogia, sociologia 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 dirigits a la infància i l’adolescència.

PROFESSORAT


