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LA FACULTAT PERE TARRÉS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL 
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, és el centre de 
referència per a aquells alumnes i professionals que escullen el compromís amb la societat i la qualitat 
de vida de les persones i la comunitat.

EXPERIÈNCIA EN 
TREBALL SOCIAL

+85
ANYS

EXPERIÈNCIA EN 
EDUCACIÓ SOCIAL

+25 
ANYS

ALUMNES 
FORMATS

15.000 
ALUMNES

FORMACIÓ DE QUALITAT
La Facultat Pere Tarrés és un centre de la Univer-
sitat Ramon Llull, una de les universitats més 
innovadores i capdavanteres de l'Estat espanyol. 
És el primer centre universitari de Catalunya que 
compta amb l’Acreditació Institucional de Qualitat, 
atorgada pel Consell d’Universitats del Ministeri 
de Ciència, Innovació i Universitats.

PROFESSORAT EXPERT
La formació de màsters universitaris i postgraus és 
impartida per professorat expert que compagina 
la tasca docent amb l'activitat professional 
i d'investigació en diversos camps de l’acció 
social. Treballem les competències centrades en 
el desenvolupament personal i professional.

METODOLOGIA
Els màsters universitaris i postgraus combinen 
diferents formats d’ensenyament i aprenentatge 
per desenvolupar el programa formatiu, com 
poden ser conferències i sessions magistrals, 
anàlisi d’experiències i bones pràctiques, resolució 
de casos, supervisió de pràctiques o realització 
d’un projecte. Un tret característic de la formació 
de postgrau de la Facultat és l’acompanyament 
d’un tutor, que acompanya en la planificació i 
l’elaboració del projecte final.

DOCTORAT
El doctorat és un pas clau en la formació 
d’investigadors i docents. La Facultat participa del 
programa de Doctorat en Ciències de l’Educació 
i l’Esport de la Universitat Ramon Llull i ofereix 
possibilitats als estudiants de màster de continuar 
els seus estudis i desenvolupar-se com a 
investigadors en el si d’aquest programa.

EXPERTS EN ACCIÓ SOCIAL

RECERCA
La Facultat Pere Tarrés se centra a investigar les 
millors pràctiques d'intervenció social per garantir 
la inclusió social. La Facultat canalitza la seva 
tasca investigadora a través del Grup de Recerca 
en Innovació i Anàlisi Social (GIAS), reconegut 
per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).

Els estudiants dels màsters universitaris tenen la 
possibilitat de realitzar les seves pràctiques en 
recerca, en les diverses línies del GIAS:

_ Acció comunitària i desenvolupament social
_ Governança, gestió i polítiques socials
_ Ètica, responsabilitat professional i 

necessitats no materials
_ Innovació, tecnologies i tècniques per una 

societat inclusiva
_ Salut i benestar psicosocial durant el cicle vital



PRÀCTIQUES EN ENTITATS SOCIALS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
La Facultat Pere Tarrés compta amb més de 300 centres vinculats als contextos d’intervenció social i 
representatius del món social: gent gran, immigració, família, infància, dona i salut. 

ALUMNI
El Servei Alumni és un espai d’unió entre la Facultat 
Pere Tarrés i els seus membres. Té els objectius 
següents:

_ Crear xarxa social
_ Ser el punt de contacte entre la Facultat i el 

col·lectiu d’antics estudiants
_ Potenciar la carrera professional dels seus 

membres

Consulteu els avantatges que ofereix aquest servei, 
com per exemple ser membre de la borsa de treball 
o ofertes membre alumni.

BORSA DE TREBALL ACTIVA
Què ofereix?
_ Ofertes laborals del sector social i 

socioeducatiu
_ Orientació laboral individualitzada i grupal
_ Informació sobre les professions socials, els 

canals de recerca de feina i el mercat laboral
_ Activitats de desenvolupament professional i 

de recerca de feina

MOBILITAT I INTERCANVIS 
INTERNACIONALS
La Facultat Pere Tarrés entén la internaciona-
lització com un aspecte clau de la formació dels 
professionals.

Ofereix l'oportunitat de participar en experiències 
de mobilitat internacional de curta i llarga durada 
en universitats i entitats de tot el món, a més de 
seminaris i programes de recerca internacional.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

_ Preinscripció: a partir de l’1 de març de 2019 
_ Preu preinscripció: 100 € 
_ Taxes de matrícula: 89 €

BEQUES I AJUTS
Posem al teu abast una línia d’ajuts i beques, 
compatibles amb qualsevol altre de caràcter pú-
blic o privat, així com préstecs i crèdits segons 
acords que la institució té subscrits amb diverses 
entitats financeres.

_ Import: fins al 25% del cost
_ Termini de presentació:  

del 3 de juny al 18 d’octubre de 2019

internacionalització

DESCOMPTES
MATRÍCULA ABANS DEL 15.07.19 - 5% dte.

MATRÍCULA ABANS DEL 16.09.19 - 2,5% dte.

Aquests dos descomptes són acumulables amb

Exalumnes: 25% dte. en el primer any després de 
finalitzar estudis de grau

Alumni de la Facultat: 15% dte.

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

Responsables dels centres de pràctiques en  
conveni: consulteu descomptes

* Consulteu els col·legis professionals amb conveni



ÀMBIT D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA   

Màster universitari en 
Models i Estratègies 
d’Acció Social i 
Educativa en Infància 
i Adolescència

60 ECTS Especialitza en l’anàlisi i la intervenció en situacions 
socials i culturals complexes que requereixen 
estratègies i metodologies específi ques de qualitat en 
escenaris d’intervenció amb infància i adolescència.

INCLOU PRÀCTIQUES. POSSIBILITAT DE PRÀCTIQUES INTERNACIONALS

11a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2021 

122€/ECTS (1r curs)

POTENCIA ELS RECURSOS PROPIS DELS INFANTS I ELS ADOLESCENTS

Acreditat per:

Direcció: Dra. Txus Morata García      Coordinació: Dra. Eva Palasí Luna

Expert universitari en 
Estratègies Innovadores 
d’Intervenció amb 
Infants i Adolescents

15 ECTS

Analitza les perspectives de gènere, cultura, educació 
i territori de la infància i adolescència per gestionar-ne 
els equips i serveis de manera efi caç.

3a edició / Semipresencial

Març - juny 2020

122€/ECTS

Expert universitari 
en Intervenció 
en els Contextos 
Socials i Educatius 
amb la Infància i 
l’Adolescència 

15 ECTS
Aprèn a defi nir i aplicar estratègies i metodologies 
d’assessorament socioeducatiu a les famílies, d’intervenció 
multidisciplinària en contextos escolars, d’atenció a la salut 
i de treball educatiu en el sistema de justícia juvenil.

4a edició / Semipresencial

Febrer - juny 2021

122€/ECTS 

Diploma 
d’especialització 
en Intervenció 
Socioeducativa amb la 
Infància i l’Adolescència

30 ECTS
Capacita per aplicar models d’intervenció socioeducativa 
en les situacions que viuen els infants i adolescents de 
cara a potenciar els seus propis recursos.

4a edició / Semipresencial

Març  2019 - juny 2021

122€/ECTS (1r curs)

ACCIÓ SOCIAL, 
GESTIÓ D’ENTITATS
I LLEURE EDUCATIU

www.peretarres.org/formacio

Expert universitari en 
Petita Infància, Família 
i Territori: Eines per 
a l’Acompanyament 
Socioeducatiu

15 ECTS Aprofundeix en el model holístic i inclusiu d’atenció 
als infants de 0 a 6 anys. Desenvolupa habilitats per 
construir escenaris pel seu òptim desenvolupament. 
Et forma per treballar de forma integral i en xarxa amb 
els agents del territori (serveis socials, centres de salut, 
centres oberts, espais familiars, etc.) per benestar dels 
infants i el suport a les famílies. 

2a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - febrer 2020

122€/ECTS

Direcció: Dra. Isabel Torras Genís     

PROMOU L’ATENCIÓ INTEGRAL DE L’INFANT I LA FAMÍLIA DES DELS ENTORNS HABITUALS DE CREIXEMENT

Direcció: Maite Mauricio Jareño

Expert universitari en 
Infants i Joves Migrants 
que Arriben Sols 
(MENA): Estratègies i 
Eines per a la Inclusió 
Social 

15 ECTS Millora en l’acompanyament als adolescents i joves que 
han migrat sols. Adquireix un major coneixement dels 
processos migratoris, una millora en les competències 
per al suport emocional i d’orientació cap a l’autonomia 
i emancipació, així com en les habilitats per al treball 
comunitari imprescindibles per a la cohesió i la inclusió 
social.

1a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - febrer 2020

122€/ECTS

CAPACITA PER A L’ATENCIÓ I L’ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL DELS JOVES MIGRANTS

FORMA’T I TRANSFORMA

Impulsem el
teu futur

També trobareu formació
contínua no universitària



ÀMBIT D’INSERCIÓ LABORAL

Direcció: Mercè Gómez Ubiergo

ACOMPANYA EN EL CAMÍ PROFESSIONAL

Diploma 
d’especialització en 
Orientació i Inserció 
Laboral

30 ECTS Aprofundeix en la tasca dels professionals de la inserció 
laboral, l’acompanyament mitjançant l’orientació, la 
situació del mercat laboral, les polítiques i els programes 
de formació, d’inserció laboral i les estratègies d’inter-
venció.
INCLOU PRÀCTIQUES

9a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2020

122€/ECTS

Expert universitari 
en Orientació i 
Inserció Laboral

15 ECTS
Capacita per acompanyar la trajectòria laboral de cada 
persona orientant i establint vincles entre les seves 
necessitats i objectius propis i els de les organitzacions.

4a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - març 2020

122€/ECTS

Expert universitari en 
Intervenció en l’Àmbit 
de la Inserció Laboral

15 ECTS
Aproxima a les polítiques i als programes per a 
l’ocupació vigents. Aprofundeix en els col·lectius amb 
més difi cultat d’inserció i aprèn a elaborar diagnòstics 
ocupacionals i a dissenyar itineraris d’inserció.

4a edició / Semipresencial

Març - juny 2020

122€/ECTS

ÀMBIT DE DIRECCIÓ I GESTIÓ EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR  

Direcció: Dr. Pere Mora i Ticó      Coordinació: Marta Eugènia Gonzàlez Gutiérrez

DESENVOLUPA COMPETÈNCIES DIRECTIVES I DISSENYA PROJECTES D’EMPRENEDORIA SOCIAL

Expert universitari en 
Direcció Estratègica 
d’Organitzacions 
No Lucratives

15 ECTS Capacita per exercir les funcions directives i gerencials 
en les organitzacions no lucratives que compten amb 
voluntaris. Desenvolupa habilitats directives aplicades 
a la direcció d’organitzacions no lucratives, xarxes, 
equips de treball i projectes. Aprèn a analitzar, avaluar 
i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les 
necessitats dels usuaris i basat en la direcció estratègica.

4a edició / Semipresencial 
2a edició / Online

Octubre 2019 - febrer 2020
Febrer - juny 2020 (Online)

122€/ECTS 

Expert universitari en 
Direcció i Gestió de 
Recursos Humans en les 
Organitzacions 
No Lucratives

15 ECTS Desenvolupa habilitats directives per responsabilitzar-te 
d’un equip, prendre decisions, motivar i delegar. Treballa 
les competències clau de la persona que gestiona 
l’equip i adquireix els coneixements i les competències 
necessàries per resoldre confl ictes.

4a edició / Semipresencial

Febrer - juny 2020

122€/ECTS 

Màster universitari 
en Direcció, Gestió i 
Intervenció en Serveis 
Socials

60 ECTS Forma en competències de direcció, gestió i intervenció 
en l’àmbit social per dur a terme accions directives i 
gestores en el marc dels serveis socials i d’entitats del 
tercer sector.

INCLOU PRÀCTIQUES. POSSIBILITAT DE PRÀCTIQUES INTERNACIONALS

13a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2020 
(opció en dos cursos acadèmics)

122€/ECTS 
Acreditat per:

COMPROMESOS 
AMB UN 

FUTUR MILLOR



ÀMBIT DE COUNSELLING

Direcció: Dr. José Carlos Bermejo Higuera      Coordinació: Pablo Posse

POTENCIA CANVIS POSITIUS EN LES RELACIONS D’AJUDA

Màster en  
Counselling

60 ECTS
Coneix la teoria, la pràctica i les tècniques del 
counselling com a model d’intervenció per potenciar 
canvis positius. Desenvolupa les teves competències 
personals i relacionals des d’una supervisió pràctica.

16a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2021

109,80€/ECTS (2n curs)

Diploma 
d’especialització  
en Counselling

30 ECTS
Ajuda a desenvolupar les competències emocionals, 
personals i relacionals per facilitar les relacions d’ajuda 
en diferents entorns socials, sanitaris i educatius, amb 
l’objectiu de dur a terme processos d’acompanyament, 
d’intervenció i de canvi.

16a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2020

122€/ECTS

ÀMBIT DE GERONTOLOGIA I AUTONOMIA PERSONAL  

Diploma 
d’especialització en 
Gestió per a l’Atenció 
Centrada en la Persona

30 ECTS
Capacita professionalment per a l’aplicació i el 
desenvolupament de l’atenció centrada en la persona 
des de la gestió en entorns residencials destinats a la 
gent gran.

1a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2021

122€/ECTS (1r curs)

Expert universitari  
en Atenció Centrada  
en la Persona

15 ECTS

Aprofundeix en l’atenció centrada en la persona com a 
paradigma d’intervenció en gent gran.

1a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - abril 2020

122€/ECTS

Expert universitari en 
Gestió de Residències 
i altres Recursos per a 
Gent Gran 

15 ECTS

Orienta la teva carrera a la gestió de centres i serveis 
per a la gent gran. Obtingues les eines per dirigir centres 
i coordinar equips de treball, combinant aprenentatges 
vinculats a la direcció tècnica i assistencial. 

1a edició / Semipresencial  
2a edició / (Online)

Octubre 2020 - abril 2021 
Febrer - maig 2020 (Online)

122€/ECTS

PROMOU L’AUTONOMIA PERSONAL DE LA GENT GRAN AMB EINES DE GESTIÓ DE RESIDÈNCIES

Màster universitari en 
Gerontologia i Promoció 
de l’Autonomia Personal

60 ECTS
Capacita professionalment per a l’aplicació de 
coneixements, destreses i habilitats pròpies de l’acció 
social en l’àmbit de la gent gran.

INCLOU PRÀCTIQUES

1a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2021 

122€/ECTS (1r curs)

ÀMBIT D’ÈTICA

Expert universitari  
en Ètica Aplicada a  
l’Acció Social i 
Psicoeducativa

15 ECTS Dota d’eines específiques per identificar i resoldre 
conflictes ètics de la pràctica professional; capacita 
per dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió Ètica i 
organitzar les infraestructures ètiques a l’entitat on 
estiguis treballant.

2a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2020

122€/ECTS

CAPACITA ELS PROFESSIONALS PER ABORDAR ELS ASPECTES ÈTICS DE LA PROFESSIÓ

Direcció: Dr. Jesús Vilar, Dra. Montserrat Esquerda i Dr. Joan Canimas  

Direcció: Dra. Montserrat Garcia Oliva      Coordinació: Irene Fernández Juncosa



ÀMBIT DE DROGODEPENDÈNCIA

Màster en Prevenció 
i Tractament de 
Drogodependències en 
l’Àmbit Socioeducatiu

60 ECTS Aborda la intervenció socioeducativa en prevenció i 
tractament en l’àmbit de les drogodependències: dona i 
violència de gènere i contra la parella, justícia, centres 
de tractament ambulatoris, residencials i hospitalaris, 
discapacitat intel·lectual, recursos i eines per als 
professionals que treballen o es volen dedicar a aquest 
àmbit, així com l’elaboració de tallers, projectes i estudis.

1a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2021

109,80€/ECTS

CAPACITA PER ASSESSORAR, PREVENIR I TRACTAR LES PERSONES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Direcció: Gemma González Méndez  

ÀMBIT DE COOPERACIÓ, DESENVOLUPAMENT  I ACCIÓ HUMANITÀRIA

Direcció: Dra. Aina Labèrnia i Romagosa  

Màster en 
Desenvolupament, 
Cooperació i  
Acció Comunitària  
 

60 ECTS En un moment de grans transformacions globals, treballa 
els nous paradigmes en desenvolupament, cooperació 
internacional i acció humanitària, així com eines i 
coneixements per abordar reptes com les migracions, 
gestió de la diversitat cultural, minories, gestió de projectes 
i noves tecnologies.
INCLOU PRÀCTIQUES NACIONALS I INTERNACIONALS A DIVERSOS PAÏSOS

5a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - juny 2020 

109,80€/ECTS

VIU UNA EXPERIÈNCIA REAL EN EL MÓN DE LA COOPERACIÓ

Expert universitari 
en Reptes Globals: 
Geopolítica, 
Desigualtats, Medi 
Ambient, Drets Humans i 
Diversitat Cultural

15 ECTS Adquireix una visió actualitzada, interdependent i 
complexa de la realitat internacional, de les diferents 
transformacions que s’estan produint, així com dels 
principals reptes globals compartits, i  treballa basant-te 
en una anàlisi que pren en consideració els diferents 
processos socials, experiències i aprenentatges de 
diverses realitats internacionals.

1a edició / Semipresencial

Octubre - desembre 2019

122€/ECTS

Diploma 
d’especialització 
en Reptes Globals, 
Desenvolupament i 
Acció Humanitària

30 ECTS Permet  construir una visió actualitzada de la complexitat de 
la realitat global actual perquè hi puguis contribuir a partir de 
l’anàlisi de les diferents visions sobre el desenvolupament, 
com també desenvolupar una perspectiva global i eines 
efectives sobre l’acció humanitària.

1a edició / Semipresencial

Octubre 2019 - març 2020

122€/ECTS

Diploma 
d’especialització  
en Desenvolupament  
i Cooperació

30 ECTS Capacita per treballar en projectes de cooperació al 
desenvolupament a partir de la comprensió de les diferents 
visions sobre el desenvolupament, l’aprofundiment en els 
fonaments de l’acció humanitària i el domini del sistema 
de cooperació internacional, del qual sabràs identificar 
els actors principals i les seves agendes.

1a edició / Semipresencial

Gener - maig 2020

122€/ECTS 

Expert universitari  
en Desenvolupament 
i Acció Humanitària: 
Gènere, Minories i 
Migracions

15 ECTS

Habilita per poder comprendre i analitzar les diferents 
visions sobre el desenvolupament, incloent-hi perspec-
tives de gènere o migracions, i permet adquirir una visió 
global sobre l’acció humanitària i els seus fonaments.

1a edició / Semipresencial

Gener - març 2020

122€/ECTS

Expert universitari 
en Cooperació al 
Desenvolupament i 
Transformació Global: 
Actors i Agendes, Gestió 
de Projectes i Noves 
Tecnologies

15 ECTS
Analitza el sistema de cooperació internacional, els 
seus actors i les diferents agendes; integra l’enfocament 
comunitari, que afavoreix una cooperació horitzontal; 
capacita per identificar, dissenyar i avaluar projectes de 
cooperació al desenvolupament i fa una aproximació a 
les noves tecnologies i el seu paper transformador.

1a edició / Semipresencial

Març - maig 2020

122€/ECTS
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CONTACTE
Servei d’Orientació al Futur Estudiant
Tel.: 93 415 25 51 

infofacultat@peretarres.org 

C. Santaló, 37, 08021 Barcelona

INFORMACIÓ PER A ENTITATS 
I TREBALLADORS
Les persones treballadores a les quals l’empresa 
pagui formació tenen la possibilitat de bonifi car 
la nostra formació de màsters universitaris i 
postgraus mitjançant la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo - FUNDAE (anterior 
Fundación Tripartita).

/facultatperetarresurl

CONSULTA EL NOSTRE  CATÀLEG INTERACTIU
peretarres.url.edu

investigació

intervenció

innovació

LA FORMACIÓ PERMANENT ÉS FONAMENTAL PER DONAR RESPOSTA 
A LES NECESSITATS EMERGENTS DE LA SOCIETAT.  

Àngels Sogas – Directora de l’Àrea Oberta de Postgraus

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

www.peretarres.url.edu 

Acreditat per:


