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Dirigit a 
El màster està dirigit a professionals i 0tulats 

amb una formació universitària en l’àmbit social 
(treball social, psicologia social, sociologia, antro-

pologia i equivalents), en l’àmbit educa0u  
(educació social, pedagogia, psicopedagogia i 

equivalents) i en l’àmbit de la salut (infermeria i 
equivalents), així com altres 0tulats que acredi0n 

una trajectòria professional centrada en l’àmbit 
social, educa0u i/o sanitari. 

Adreça 
Carrer Miret i Sans, 10-16 
08034 Barcelona 
 
Com arribar? 

Transports Metropolitans de Barcelona 

Ref. 28 

L3 Palau Reial. L6 Reina Elisenda. 

Trambaix Palau Reial T1, T2 i T3. 

33, 63, 68, 75, 78, H4, H6, V1, V5. 

Tel. 93 280 09 49 

Fax 93 600 61 12  

jzamarra@santjoandedeu.edu.es  

www.santjoandedeu.edu.es 
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Unitat de Formació i Recerca / Escola de Traball Social 

Facultat d'Educació 



PRESENTACIÓ DEL CURS 
Aquest Màster és una proposta per formar professionals i inves0gadors que puguin estudiar els discursos sobre 
la inclusió/exclusió social i les tensions, dilemes i innovacions de la intervenció social.. 

Així mateix, s’analitza la incidència que tenen les polí0ques públiques i els marcs ins0tucionals en la pràc0ca 
professional, aportant una visió globalitzadora i preven0va de les situacions d’exclusió i que contempli els seus 
efectes en els subjectes. 

Respon a la necessitat de reflexionar sobre les pràc0ques professionals i les noves formes d’intervenció d’acord 
amb la complexitat de situacions d’alguns grups de població (persones en situació de sense llar, joves migrants 
no acompanyats, infància i adolescència, salut mental, joves migrants, etc.)  

D’acord amb aquests objec0us es promouen inves0gacions i pràc0ques socials especialitzades que puguin donar 
resposta a les necessitats i drets bàsics de les persones en situació d’exclusió social en el context actual. 

Aquest màster està organitzat per el Campus Docent Sant Joan de Déu i la Unitat de Formació i Recerca / Escola 
de Treball Social Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, i compta amb el suport i col·laboració del 
GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control Social) del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barce-
lona. 

SORTIDES PROFESSIONALS 
Aquest màster ofereix coneixements teòrics i pràc0cs per analitzar i interpretar les diferents dimensions del 
fenomen de l’exclusió social i proposar accions i pràc0ques que contemplin els seus efectes en els subjectes des 
d’una lògica de drets bàsics. 

Ofereix coneixements de programes i pràc0ques d’intervenció sobre l’exclusió / inclusió des d’una perspec0va 
crí0ca i analí0ca de les polí0ques públiques, organitzacions socials i equips professionals. 

Permet iniciar-se en la inves0gació a par0r de l’estudi del fenomen de l’exclusió social i les seves dimensions, així 
com les formes d’intervenció i poder realitzar la tesi doctoral en el Programa de doctorat. 

PLA DOCENT 
El màster universitari té un total de 60 crèdits teòrics i pràc0cs. 

S’estructura en 7 mòduls, dels quals 3 són matèria obligatòria, 3 opta0va (a triar entre 4 matèries) i el Treball 
Final de Màster. 

La modalitat del Màster és combinada (presencial i virtual), amb una durada d’un curs acadèmic. Existeix la 
possibilitat de realitzar-lo a temps parcial (2 cursos acadèmics). 

ACREDITACIÓ 
Títol de Màster Universitari per la Universitat de Barcelona per a aquells alumnes que superin els 60 crèdits. 
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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 Polí0ques 
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 educa�u 
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 acredi0n més de dos 
anys de trajectòria professional en l’àmbit social, educa0u i sanitari. 
 
 
 
 

 CRITERIS DE SELECCIÓ 

 40% Trajectòria forma0va. 

Es prioritzen les 0tulacions d’accés definides als criteris d’admissió.  

Es valoraran altres estudis relacionats amb la naturalesa del màster. 

 40% Trajectòria professional en el camp de l’exclusió social (40%).  

En aquest cas es valoraran tres elements diferenciats per ordre de rellevància: 

1. Anys d’experiència en el camp de l’exclusió social. 

2. Importància dels càrrecs desenvolupat en ins0tucions i/o programes relacionats amb la 
inclusió/exclusió social. 

3. Rellevància de les funcions professionals desenvolupades en les esmentades ins0tucions i 
programes.  

 10% Expedient acadèmic. Es 0ndrà en compte la puntuació mitja ob0nguda en el grau o equivalent. 

 10% Mo0vacions. Es valoraran els elements que jus0fiquin l’elecció del màster. 



SESSIÓ INFORMATIVA 
Dijous 4 de juny de 2020 a les 17h. En format virtual, mitjançant connexió 3CX. 

MATÈRIES I CRÈDITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

DURADA I HORARI 
Setmana intensiva: 5-10 octubre, 8-13 febrer, 7-12 juny. 

Presència:  22 al 24 octubre; 5 al 7 novembre; 10 al 12 desembre; 14 al 16 gener; 11 i 12 març; 15 i 16 abril I 13 i 
14 de maig 

Classes per videoconferència u on-line: durant el curs els dijous, divendres per la tarda o dissabtes pel maW 
(horari real).  

El Màster s’iniciarà el 5 d’octubre de 2020. 

Els Treballs Final de Màster s’exposaran durant el mes de juny i/o setembre de 2021. 

Els complements forma0us s’impar0ran del 7 al 30 de setembre de 2020 on-line amb tres sessions presencials 
(videoconferència). 

Les pràc0ques externes es realitzaran durant el segon semestre, en torn de maW i/o tarda. 

Nombre de places que s’ofereixen: 40. 
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LÍNIES D’INVESTIGACIÓ I TFM 
El màster es centra en tres eixos d’inves0gació en els quals s’insereixen els Treballs de Final de Màster, i en tres 
àrees d’especialització. 

Aquests són: 
1. Anàlisi de la pràc0ca: tensions, dilemes i innovació. 
2. Polí0ques i marcs organitzacionals: serveis socials, educa0us i de salut. 
3. Discursos i pràc0ques en exclusió social 

Les àrees són: 
1. Salut. 
2. Infància i joventut. 
3. Art i transformació social. 

COMPLEMENTS FORMATIUS 
Els complements forma0us s’impar0ran en modalitat on-line amb tres sessions presencials durant el mes de 
setembre.  

Hauran de cursar els complements forma0us proposats els estudiants que provinguin de les següents 0tulaci-
ons: 

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 i administració d’empreses. 
Graduat/da o Llicenciat/da en Econòmiques. 
Graduat/da o Llicenciat/da en Ciències Polí0ques. 
Graduat/da o Llicenciat/da en Dret. 
Graduat/da o Llicenciat/da en altres Graus i Llicenciatures, que acredi0n més de dos anys de trajectòria en l’àm-
bit social educa0u i sanitari. 

DIRECCIÓ 
Dra. Laura Mar(nez 
Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Dra. Marta Llobet 
Professora de l’Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

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

 

MATÈRIA TIPUS SEMESTRE CRÈDITS 
M1. Bases teòriques de l´Exclusió Social OB 1er 8 

M2. Polí0ques per a la inclusió social OB 1er 8 

M3. Mètodes de recerca de l´Exclusió Social i anàlisi de dades OB 1er 8 

M4 TFM OB 2on 12 

M5 Cultura, art i societat inclusiva OP 2on 8 

M6 Educació i drets socials OP 2on 8 

M7. Salut i Exclusió Social OP 2on 8 

M8 Pràc0ques externes OP 2on 8 

La Direcció del Màster està preparant l´adaptació necessària per impar�r el Màster Universitari 
d´Estudis Avançats en Exclusió Social en format on-line si es manté la situació d’excepcionalitat gene-
rada per la malal�a COVID-19. 

El Campus Docent Sant Joan de Déu disposa de la plataforma docent ins�tucional (Moodle del Campus 
Virtual) com a suport a la docència i l’aprenentatge preparada  per donar suport a tots els estudiants 
del màster.  



PROFESSORAT 
Dra. Laura Mar(nez Rodríguez 
Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Dr. Manuel Delgado Ruiz 
Departament d’Antropologia, Universitat de Barcelona. 

Dr. Alberto López Bargados 
Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona. 

Dr. Fernando González Placer 
Departament de Sociologia, Universitat de Barcelona. 

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

Dr. Jorge Larrosa 
Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona. 

Dra. Marta Llobet 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Violeta Quiroga Raimúndez 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Paula Duran Monfort 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Araceli Muñoz García 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dra. Mercedes Serrano 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 
Dr. Jordi Sancho Salido 
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. 

Dr. Pau Carratelà 
Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra. 

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

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DEL MÀSTER 
Per les dates de preinscripció, resolució d’estudiants admesos al Màster i la presentació d’al·legacions escriure a: 

jzamarra@santjoandedeu.edu.es  
lmar0nez@santjoandedeu.edu.es  
mvenceslao@ub.edu 

Dates de matriculació 
Les dates de matrícula es publicaran en breu 
Horari: de 9.30h. a 15 hores (prèvia cita telefònica). 
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LLOC D’IMPARTICIÓ DE LES CLASSES 
Campus Raval, Facultat Geografia i Història. Carrer Montalegre, 6. Barcelona  
Campus Mundet, Escola de Treball Social. Passeig Vall d’Hebron, 171. Barcelona  
Campus Docent Sant Joan de Déu. Carrer Miret i Sans, 10-16. Barcelona 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PREINSCRIPCIÓ 

• Carta de mo0vació declarant els interessos que li porten a realitzar el màster. 
• Sol·licitud de preinscripció (us la facilitarà el Campus Docent). 
• Expedient acadèmic. 
• Fotocòpia del Wtol (1) o equivalent (traduït i legalitzat per estudiants estrangers*) consultar web del Mi-

nisterio de Educación. 
(www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/0tulos.html). 

• Curriculum Vitae. 

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

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA MATRICULACIÓ 
• Fotocòpia i original del Wtol o equivalent (traduït i legalitzat per estudiants estrangers) i Cer0ficat acadè-

mic oficial de notes (amb nota mitjana numèrica). 
• Consultar web del Ministerio de Educación*. 

(www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/0tulos.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 
diplomà0ca 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 3.988€ més taxes de la Universitat de Barcelona (aproximadament 743€ més increment 
anual). 

Hi ha una assegurança obligatòria per les pràc0ques per import de 10,00€ 

Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre de 2020). 

Es pot sol·licitar a l’empresa o en0tat social bonificar la formació a través del mecanisme de la Formació bonifi-
cada per la tripar0da. 

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. 


