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Modalitat presencial

Presentació

Requisits d’admissió i criteris de selecció

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

Titulacions oficials d’accés

Respon a la necessitat de reflexionar sobre les pràctiques 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, infància i adolescència, salut mental, joves, etc.).

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.

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

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

Aquest màster està organitzat pel 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 Barcelona.

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

Així mateix, s’analitza la incidència que tenen les polítiques públiques i els marcs institucionals en la
pràctica professional, aportant una visió globalitzadora i preventiva de les situacions d’exclusió i
que contempli els seus efectes en els subjectes.

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

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 acreditin més de dos anys de trajectòria professional en l’àmbit
social, educatiu i sanitari. S’ofereixen un màxim de 40 places.

Criteris de selecció

Ofereix coneixements de programes i pràctiques d’intervenció sobre l’exclusió / inclusió des d’una
perspectiva crítica i analítica de les polítiques públiques, organitzacions socials i equips
professionals.

40% - Trajectòria formativa
• Es prioritzaran les titulacions d’accés definides als criteris d’admissió.
• Es valoraran altres estudis relacionats amb la naturalesa del màster.

Permet iniciar-se en la investigació a partir 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.

40% - Trajectòria professional en el camp de l’exclusió social
En aquest cas es valoraran tres elements diferenciats per ordre de rellevància:
1. Anys d’experiència en el camp de l’exclusió/integració social.
2. Importància dels càrrecs desenvolupats en institucions i/o programes relacionats amb la
inclusió/exclusió social.
3. Rellevància de les funcions professionals desenvolupades en les esmenades institucions i
programes.

Pla Docent
El Màster en Estudis Avançats en Exclusió Social té un total de 60 crèdits teòrics i pràctics.
S’estructura en set mòduls, dels quals quatre són matèries obligatòries i tres optatives (a escollir
d’entre quatre matèries). Existeix la possibilitat de realitzar-ho a temps parcial (dos cursos
acadèmics).
Superar els 60 crèdits acredita la consecució del Títol de Màster Universitari per la Universitat de
Barcelona.

10% - Expedient acadèmic
Es tindrà en compte la puntuació mitjana obtinguda en el grau o equivalent.
10% - Motivacions
Es valoraran els elements que justifiquen l’elecció del Màster.

Pla Docent
MATÈRIA
M1. Bases teòriques de l’Exclusió Social
M2. Polítiques per a la inclusió social
M3. Mètodes de recerca de l’Exclusió Social
M4. TFM
M5. Cultura, art i societat inclusiva
M6. Educació i drets socials
M7. Salut i Exclusió Social
M8. Pràctiques externes

TIPUS

SEMESTRE

CRÈDITS

OB
OB
OB
OB
OP
OP
OP
OP

1er
1er
1er
2on
2on
2on
2on
2on

8
8
8
12
8
8
8
8

Les pràctiques externes es realitzaran durant el segon semestre, en torn de matí i/o tarda. Són
optatives i es poden convalidar amb experiència laboral.

Complements formatius
Els complements formatius s’impartiran en modalitat online amb tres sessions presencials durant
el mes de setembre. 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 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 altres Graus i Llicenciatures, que acreditin més de dos anys de
trajectòria en l’àmbit social educatiu i sanitari.

Línies d’investigació i TFM
El màster se centra en tres eixos d’investigació en els quals s’insereixen els Treballs de Final de
Màster, i en tres àrees d’especialització.
Eixos d’investigació
• Anàlisi de la pràctica: tensions, dilemes i innovació
• Polítiques i marcs organitzacionals: serveis socials, educatius i de salut
• Discursos i pràctiques en exclusió social.

Àrees d’especialització
• Salut
• Infància i joventut
• Art i transformació social

Duració del curs i horaris
Les classes s’impartiran del 06/10/2021 fins al 30/06/2022 (els complements formatius comencen
al setembre de 2021). Els dies de la setmana que s'impartiran les classes seran dimecres, dijous i
divendres de 15.30 h a 20.30 h.
• Campus Raval, Facultat Geografia i Història - C/ Montalegre, 6. Barcelona
• Campus Mundet, Escola de Treball Social - Passeig Vall d’Hebron, 171. Barcelona
• Campus Docent Sant Joan de Déu - C/ Miret i Sans, 10-16. Barcelona
Aquest curs pot patir ajustaments de calendari, metodologia docent o sistema
d’avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en
relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i
l’assoliment d’objectius en tots els casos.

Matrícula i procediment d’admissió
• Preinscripció: del 20/05/2021 al 18/06/2021
• Resolució d'admissió: del 21/06/2021 al 23/06/2021
• Període de matriculació: del 24/06/2021 al 15/07/2021.
Documentació necessària (preinscripció)
• Carta de motivació
• Sol·licitud de preinscripció (imprès facilitat pel Campus)
• Expedient acadèmic
• Fotocòpia del títol o equivalent (traduït i legalitzat per a estudiants estrangers)
• Curriculum vitae.
Documentació necessària (matriculació)
• Fotocòpia i original del títol o equivalent
• Certificat acadèmic oficial de notes
• Fotocòpia d’un document acreditatiu oficial d’identitat (DNI o passaport)
• Dues fotografies mida carnet
• Dades bancàries (l’imprès el facilitarà el Campus)
• Carta d’acceptació de la Direcció del Màster
• Carnet de família nombrosa (si es té).
Aquesta documentació ha d’estar degudament LEGALITZADA, excepte en el cas que s’hagi expedit
en Estats membres de la Unió Europea. 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.

Forma de pagament
El preu establert és de 4.110 € més taxes administratives.

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

Hi ha dues modalitats de pagament:

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

A. 100% en el moment de la matriculació.
B. 50% en el moment de la matriculació i el 50% restant fraccionat en dues quotes en el segon i
quart mes posterior a la matrícula.

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

Els pagaments s’efectuaran mitjançant rebuts domiciliats. Una vegada iniciat el curs, no es
retornarà l’import.

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

Contacte

Dra. Mercedes Serrano
Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona.

Direcció
• Dr. David Lorenzo Izquierdo (professor titular del Campus Docent Sant Joan de Déu)
Correu electrònic: david.lorenzo@sjd.edu.es
• Dra. Marta Venceslao Pueyo (professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona)
Correu electrònic: mvenceslao@ub.edu

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

Secretaria
• Sra. Cristina Domínguez (secretària de Màsters/Postgraus)
Correu electrònic: cristina.dominguez@sjd.edu.es
Telèfon: 93.280.09.49

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

Professorat
Dr. David Lorenzo Izquierdo
Campus Docent Sant Joan de Déu.
Dra. Marta Venceslao Pueyo
Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

Dra. Laura Martínez Rodríguez
Universitat de Lleida.
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.
Dr. Jorge Larrosa
Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona.

Dr. Pau Carratalà
Tecnocampus. Universitat Pompeu Fabra.

