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Reina Elisenda (L6) a 250 m.

màster universitari en 
estudis avançats en

exclusió social
per la Universitat de Barcelona

CURS 2017/2018
3ª edició

Dirigit a
El màster està dirigit a titulats amb una 
formació universitària en l’àmbit social 

(treball social, psicologia social, sociolo-
gia, antropologia i equivalents), en l’àmbit 

educatiu  (educació social, pedagogia, psi-
copedagogia i equivalents) i en l’àmbit de 
la salut (infermeria i equivalents), així com 
altres titulats que acreditin una trajectòria 

professional centrada en l’àmbit social, 
educatiu i/o sanitari.

Ref. 28

Pàgina 1 de 4

60 crèdits ECTS

Setembre 2017 - Juny 2018



màster universitari en estudis avançats en exclusió social CURS 2017/2018

PRESENTACIÓ DEL CURS
Màster en Estudis Avançats en Exclusió Social respon a la necessitat de promoure investigacions i pràcti-
ques socials especialitzades capaces de donar resposta a les necessitats i drets bàsics de les persones en 
situació d’exclusió social en el context actual.

PLA DOCENT
Aquest Màster té el propòsit de formar investigadors capaços d’identificar, analitzar i proposar accions 
impulsades des d’una visió globalitzadora, preventiva dels fenòmens d’exclusió i minimitzadora dels riscos 
associats als seus efectes. A més pretén capacitar experts en el disseny, avaluació i gestió de programes 
institucionals i equips professionals que treballin en la prevenció i tractament de les situacions de pobresa, 
desigualtat i exclusió social.

El màster universitari té un total de 60 crèdits teòrics i pràctics.

La modalitat del Màster és presencial, amb una durada d’un curs acadèmic. Existeix la possibilitat de 
realitzar-lo a temps parcial.  

ACREDITACIÓ
Títol de Màster Universitari per la Universitat de Barcelona per a aquells alumnes que superin els 60 crèdits.

REQUISITS D’ADMISSIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ
Titulacions oficials d’accés: 

Àmbit social
Graduat/da o Diplomat/da en Treball Social
Graduat/da o Diplomat/da en Educació Social
Graduat/da o Llicenciat/da en Antropologia Social i Cultural
Graduat/da o Llicenciat/da en Direcció i Administració d’Empreses
Graduat/da o Llicenciat/da en Econòmiques
Graduat/da o Llicenciat/da en Ciències Polítiques
Graduat/da o Llicenciat/da en Dret
Graduat/da o Llicenciat/da en Sociologia
 
Àmbit de la salut
Graduat/da o Diplomat/da en Infermeria
Graduat/da o Llicenciat/da en Psicologia

Àmbit educatiu
Graduat/da o Diplomat/da en Magisteri
Graduat/da o Llicenciat/da en Pedagogia
Graduat/da o Llicenciat/da en Psicopedagogia

* La comissió acadèmica del Màster també podrà considerar (en funció de la disponibilitat de places) l’acceptació de 
sol·licituds provinents de candidats amb estudis de Graduat/da o Llicenciat/da en Altres Graus i Llicenciatures, que acre-
ditin més de dos anys de trajectòria professional en l’àmbit social, educatiu i sanitari.
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màster universitari en estudis avançats en exclusió social CURS 2017/2018

SESSIÓ INFORMATIVA
Dijous 8 de juny de 2017 a les 12 hores i a les 17 hores.

DURADA I HORARI
- Les classes es concentren tres dies a la setmana.
  Dilluns, dimarts i dijous de 15:30h a 20:30h.
- Excepcionalment i amb la finalitat de complementar la formació, s’oferirà la possibilitat d’assistència 

a seminaris monogràfics durant el curs.
- El Màster s’iniciarà el 2 d’octubre de 2017 i finalitzarà el 28 de juny de 2018.
- Les classes teòriques finalitzaran el 28 de juny.
- El Treballs Final de Màster s’exposaran durant el mes de juny i/o setembre de 2018.
- Els complements formatius s’impartiran de l’11 al 29 de setembre de 2017.
- Les pràctiques externes es realitzaran durant el segon semestre, en torn de matí i/o tarda.
- Nombre de places que s’ofereixen: 40.

COMPLEMENTS FORMATIUS
Hauran de cursar els complements formatius proposats els estudiants que provinguin de les següents 
titulacions:

Àmbit de l’educació
Graduat/da o Diplomat/da en Magisteri. 

Àmbit de la salut
Graduat/da o Diplomat/da en Infermeria. 

Àmbit social
Graduat/da o Llicenciat/da en Direcció y administració d’empreses.
Graduat/da o Llicenciat/da en Econòmiques.
Graduat/da o Llicenciat/da en Ciències Polítiques.
Graduat/da o Llicenciat/da en Dret.
Graduat/da o Llicenciat/da en altres Graus i Llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria en 
l’àmbit social educatiu i sanitari.

DIRECCIÓ
Dra. Laura Martínez
Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu.

Dra. Marta Venceslao
Professora Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

PROFESSORAT
Sr. Manel Aguilar 
Professor titular de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

Dr. Pau Carratelà
Professor Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Manuel Delgado Ruíz
Professor titular del Departament d’Antropologia, Universitat de Barcelona.

Dr. Miquel Fernández
Professor del Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Dra. Esther Insa
Professora titular Campus Docent Sant Joan de Déu.

Dra. Olga Jubany
Professora del Departament d’Antropologia, Universitat de Barcelona.

Dr. Jose Antonio Langarita
Professor en el Departament de Treball Social, Universitat de Girona.

Dr. Jorge Larrosa
Professor titular de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.
Dr. Alberto López
Professor titular del Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona.

Dra. Asun Llena
Professora titular de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

Dra. Marta Llobet
Professora del Departament de Treball Social i Serveis Socials, Facultat d’Educació de la Universitat de 
Barcelona.

Dra. Laura Martínez
Professora titular Campus Docent Sant Joan de Déu.

Dra. Rosa Marí
Professora titular Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha.

Dr. Segundo Moyano
Professor d’Educació Social, Universitat Oberta de Catalunya.

Sr. David Nadal
Responsable del Servei de Treball Social (Soial Work Team Manager) en Hospital Sant Joan de Déu.
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Sr. Xavi Orteu
Director d’INSERCOP.

Dr. González Placer
Professor titular Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

Dr. Joan Prades
Catalan Cancer Strategy-Health Dept. Of Catalonia. IDIBELL.

Dra. Anna Ramió
Professora titular Campus Docent Sant Joan de Déu.

Sra. Olga Rodrigo
Professora titular Campus Docent Sant Joan de Déu.

Sr. Toni Ruiz
Professor Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

Dra. Isabel Tortajada
Directora de Serveis Socials Sant Joan de Déu València

Dra. Marta Venceslao
Professora Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.
 

MATRÍCULA
Dates de preinscripció
Del 15 de maig al 30 de juny de 2017.

Resolució d’estudiants admesos en el màster
3 de juliol de 2017.

Presentació d’al·legacions
Del 4 al 8 de juliol de 2017.

Dates de matriculació 
Del 5 al 28 de juliol de 2017 i del 4 al 29 de setembre de 2017.
Horari: de 9.30h. a 15 hores (prèvia cita telefònica).

Lloc
Durant el mes de juliol al carrer Santa Rosa, 39-57 d’Esplugues.
A partir de setembre al carrer Miret i Sans, 10-16 de Barcelona. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PREINSCRIPCIÓ

• Carta de motivació declarant els interessos que li porten a realitzar el màster.
• Sol·licitud de preinscripció (us la facilitarà el Campus Docent). 
• Expedient acadèmic.
• Fotocòpia del títol1 o equivalent (traduït i legalitzat per estu diants estrangers*) consultar web del 

Ministerio de Educación. 
   (www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos.html).
• Curriculum Vitae.

(1) Els estudiants que no hagin finalitzat els estudis de grau podran presentar-ho posteriorment, restant pendent la seva 
acceptació en el màster.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA MATRICULACIÓ

• Fotocòpia i original del títol o equivalent (traduït i legalitzat per estudiants estrangers) i Certificat acadè-
mic oficial de notes (amb nota mitjana numèrica). 

• Consultar web del Ministerio de Educación*. 
   (www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos.html).
• Fotocòpia del DNI o passaport – 2 fotografies mida carnet.
• Dades bancàries (l’imprès us el facilitarà el Campus).
• Carnet de família nombrosa.

(*) Aquesta documentació ha d’estar degudament LEGALITZADA, excepte en el cas de que s’hagi expedit en Estats 
membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Igualment ha d’anar acompanyada 
de la corresponent traducció oficial al castellà o català, realitzada per un traductor jurat autoritzat i inscrit a Espanya o bé 
per la representació diplomàtica o consular d’Espanya al teu país.

Les compulses originals es podran realitzar a l’ambaixada o consulat d’Espanya del país que emet els documents o bé en 
un notari col·legiat a Espanya.

FORMA DE PAGAMENT

El preu establert és de 3.703€ més taxes de la Universitat de Barcelona (aproximadament 753€).

Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre de 2017).

Es pot sol·licitar la Beca del Ministeri.

L’import de la matrícula no es retornarà, en cap cas, un cop començat el curs.

Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.
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