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Presentació

El Màster té com a finalitat formar professionals que siguin capaços de desenvolupar el model d’atenció emocional centrat en l’infant, 
adolescents i famílies, amb l’objectiu d’incrementar el seu confort emocional durant el període de la malaltia, tant si és hospitalitzat com si no, 
per tal d’ afavorir l’expressió dels sentiments i emocions i ajudant-lo a comprendre el que està succeint. Tant als centres educatius, com a les 
aules hospitalàries o en la transició de l’hospital a casa, el màster ofereix, als seus egressats, la formació en la diversitat i en la gestió de les 
emocions així com les eines i instruments per a continuar amb l’educació del nen en els processos de manca de salut o malaltia. Així mateix, 
els professionals postgraduats en atenció emocional al infant i adolescent poden ajudar a potenciar els indicadors de qualitat assistencial dels 
centres hospitalaris, ja que promouen el benestar i  el seu desenvolupament òptim reduint al mínim els efectes adversos que pot provocar 
l’experiència d’emmaleïment en entorns potencialment estressants.

Objectius generals

Reconèixer i valorar les diferents situacions d’estrès que presenten 
els nens/as, adolescents i les seves famílies durant el procés 
d’hospitalització, i/o sotmetiment a proves i tècniques mèdic-sanitàries, 
i al llarg de les diferents etapes del procés evolutiu.

Establir una comunicació pedagògica i terapèutica amb els nens/as, 
adolescents i les seves famílies.

Desenvolupar models d’atenció basats en la creativitat i innovació, 
orientats a la millora de la qualitat assistencial.

Pla docent

El curs, amb un total de 60 ECTS, s’estructura en un curs acadèmic  en 
format de mòduls (obligatoris i optatius:)

Mòduls obligatoris:

• Mòdul I : Bases conceptuals de psicologia infantil i família (6 ECTS).

• Mòdul II: Model d’atenció centrat en la família (6 ECTS).

• Mòdul III: Bases teòriques i metodològiques del Child Life (6 ECTS).

• Mòdul IV: El model d’atenció Child Life en els hospitals pediàtrics (6 ECTS).

• Mòdul V: La recerca en la pràctica del Child Life (6 ECTS).

• Mòdul VI: Pràctiques externes (6 ECTS).

• Mòdul VII: Treball fi de Màster (12 ECTS).

Mòduls optatius:

• Mòdul VIII: Instruments d’ajuda en l’atenció a l’infant hospitalitzat (6 ECTS).

• Mòdul IX: Intervencions assistides amb animals (6 ECTS).

• Mòdul X: Innovació i creativitat en l’àmbit hospitalari (6 ECTS).

• Mòdul XI: Hospitalització pediàtrica i escolarització (6 ECTS).

Els mòduls VIII a XI són mòduls optatius. L’estudiant haurà de matricular 
dos mòduls optatius al fer la inscripció. 

La formació inclou estades de pràctiques en diferents institucions amb 
conveni. Es faran un total de 60 hores distribuïdes en 3 setmanes.

Les persones que provinguin de les titulacions de Pedagogia, Educació 
Infantil i/o Primària, Logopèdia, Treball Social i Educació Social hauran 
de fer abans de  l’inici de curs els mòduls complementaris formatius:

• Complements formatius per a professionals no sanitaris (6 ECTS).

Metodologia docent

Es combinaran classes plenàries amb classes de seminari, tallers, simulació.

Idioma d’impartició

Castellà / Català.

Perfil d’admissió

Aquest Màster està dirigit a: Graduats/des o Diplomats/des o Llicenciats/es en Infermeria, Psicologia, Fisioteràpia, Medicina i Cirurgia. 

Altres vies d’accés que requereixen cursar els crèdits dels complements formatius són: Graduats/es o Llicenciats/es en Pedagogia, Educació 
Infantil i/o Primària, Logopèdia, Treball Social, Educació Social.

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir 
un dels següents títols:

A.- Títol universitari oficial espanyol.

B.- Títol expedit per una institució d’educació superior dels Estats integrats a l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments 
de màster oficial.

C.- Títols estrangers sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquestes titulacions acrediten el nivell 
de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l’Estat espanyol.

Duració i horaris del curs
El curs s’iniciarà el 03/10/2022 i finalitzarà el 27/06/2023
Les classes lectives presencials es duran a terme dilluns de 08:30 hores a 19:00 hores. Excepcionalment es poden realitzar classes fora 
de l’horari general. Aquestes classes estaran programades en el cronograma a l’inici del curs. 
Les pràctiques es duran a terme a l’ Hospital Sant Joan de Déu i altres institucions amb conveni. 
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Acreditació

La  Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu expediran: 

1) Títol de  Màster Universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life als estudiants que superin els requisits 
següents:
 • Assistència mínima al 80% de les sessions.
 • Entrega i superació de les activitats proposades en avaluació continuada.
 • Presentació i defensa del Treball Final de Máster.

Contacte

Direcció

Dra. Carmen Jerez Molina. BSN, MSN, MSC, PhD.   
Professora del Campus Docent Sant Joan de Déu.
Correu electrònic: carmen.jerez@sjd.edu.es 

Coordinació

Clàudia Serra i Masmitjà
Professora del Campus Docent Sant Joan de Déu
Correu electrònic: claudia.serra@sjd.edu.es      

Col·laboració amb altres entitats
Hospital Sant Joan de Déu.

Professorat

Dra. Verònica Violant Holz, PhD
Professora Universitat de Barcelona , experta en pedagogia 
hospitalària

Sra. Nuria Serrallonga Tintoré. 
Hospital Sant Joan de Déu. Child Life i Coordinadora dels grups 
professionals “Hospital Amic”. Professional Child Life.

Dra. Mª Àngels Mairena García de la Torre. 
Hospital Sant Joan de Déu. Psicòloga clínica 

Dr. Sergi Navarro Vilarrubí. 
Hospital SJD. Cap Unitat de Cures Pal·liatives. 

Dra. Anna Forés Miravalles. 
Professora Universitat Barcelona. Pedagoga i experta en Resiliència.

Secretaria

Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació Continuada.

Correu electrònic: campus.masterpost@sjd.edu.es

Es duran a terme dues sessions de Jornades de Portes obertes en format virtual, el 9 de maig a les 17h i el 8 de juny a les 13h. Formulari 
d’inscripció a la web del Campus.

Preu

El preu establert és de 4.800€ (més taxes).

Els treballadors dels centres de l’Orde de Sant Joan de Déu tindran un 
descompte del 15% sobre el preu del crèdit. No acumulable a altres 
descomptes.

Els ex-estudiants de Cicles Formatius , Estudis de Grau i formació de 
Màsters i Postgraus del Campus Docent Sant Joan de Déu tindran un 
descompte del 5% sobre el preu del crèdit. No acumulable a altres 
descomptes.

Altres descomptes segons Decret 300/2021 de 29 de juny disponible 
en aquest enllaç.

Forma de pagament

L’abonament és realitzarà per transferència bancària al número de 
compte que apareixerà al full de matrícula. Hi ha dues modalitats de 
pagament:

A. Pagament únic: abonament del 100% del cost en el termini màxim de 
set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula.

B. Pagament fraccionat: abonament del 50% a la inscripció i el 50% 
restant abans de l’inici del curs (termini màxim set dies naturals abans 
de l’inici), per transferència bancària.

El resguard de pagament haurà de ser lliurat via correu electrònic a la 
Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació Continuada. 

En cas de baixa voluntària s’aplicarà una taxa de cancel·lació de 
matrícula de 150€. 

A l’estudiant que causi baixa voluntària dins dels trenta dies naturals 
abans de l’inici de la formació, no es farà devolució de la quantitat 
satisfeta. En cap cas es retornarà a l’estudiant la taxa de de cancel·lació 
de matrícula.

*L’obertura del curs estarà condicionada a un mínim de 20 matriculats. En el cas de no sortir el 
curs o no ser seleccionat per La Comissió de Coordinació del Màster es retornaran totes les 
quanties econòmiques abonades, inclòs l’import fet per la reserva .

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.
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https://www.ub.edu/portal/documents/5210254/5490182/decret+preus+2021-2022.pdf/d40f6aba-a663-2346-ee27-9f46eda40bec  


Preinscripció i
Matrícula

Preinscripció

Dates de preinscripció: fins el 23/09/2022.

Documentació necessària per a la inscripció: 

 • Carta de motivació.

 • Sol·licitud de preinscripció.

 • Expedient acadèmic.

 • Fotocòpia del títol universitari d’accés al màster, o l’equivalent degudament traduït i legalitzat per 

 a estudiants estrangers. Consultar web de la UB 

 • Currículum Vitae.

Reserva de plaça: es pot fer una reserva de plaça en el moment de la inscripció amb el pagament 
per transferència bancària de 150 € al número de compte que apareixerà al full de preinscripció que es 
descomptaran al preu de la matrícula. El resguard de pagament haurà de ser lliurat via correu electrònic a 
la Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació Continuada.

Resolució d’estudiants admesos: es publicarà el llistat d’admesos a la web del Campus Docent Sant 
Joan de Déu entre el  04/07/2022  i el 15/07/2022.

La Comissió de Coordinació del Màster donarà caràcter preferencial als professionals del àmbit sanitari 
o clínic. També podrà considerar (en funció de la disponibilitat de places) l’acceptació de sol·licituds 
provinents de candidats amb estudis de Graduat/a Llicenciat/a en altres Graus i

Llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l’àmbit de l’atenció 
a la infància.

Per a la selecció i admissió dels i les candidates al màster es valoraran els següents criteris per

ordre de prioritat:

 • 40% Trajectòria formativa (es prioritzaran les titulacions d’accés directe).

 • 40% Trajectòria professional (pediatria o atenció a la infància).

 • 10% Expedient acadèmic (puntuació mitjana obtinguda en el grau o equivalent).

 • 10% Motivacions (elements que justifiquen l’elecció del màster).

Matriculació

Dates de matriculació: del 18/07/2022 al 29/07/2022 i del 01/09/2022 al  30/09/2022. 

Documentació necessària per a la matrícula:

 • Fotocòpia compulsada del Títol de Graduat/da o Diplomat/da.

 • Una fotografia de mida carnet.

 • Fotocòpia del document acreditatiu oficial d’identitat (DNI).

 • Fotocòpia del carnet de col·legiat/da (en el cas d’Infermeria).

 • Certificat mèdic o fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.

 • Descomptes: per accedir als descomptes s’hauran d’acreditar documentalment amb 

 el/s certificat/s corresponents.

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm

