
Màster Oficial Interuniversitari  
Polítiques Socials i Acció Comunitària 

Reconeixement de crèdits del màster propi en  

Polítiques Socials i Mediació Comunitària 

PRESENTACIÓ 

El màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitaria ha esdevingut Màster Oficial en Polítiques Socials i 

Acció Comunitaria des de l’edició 2016-2017. 

Així el programa es consolida com a títol oficial interuniversitari, amb la participació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona a través de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) i de l’Escola Adscrita 

Doctor Robert, la Universitat de Girona,  la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic 

És possible reconèixer part dels crèdits de l’antic màster propi en Polítiques Socials i Mediació 

Comunitaria  i cursar una petita part del nou programa i així, a partir del títol propi, obtenir la titulació de 

Màster Oficial Internuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària que possibilita l’opció a postular 

a programes de Doctorat. 

Us expliquem a continuació QUI ho pot sol·licitar, COM FUNCIONA,  QUÈ cal fer 

per obtenir el títol oficial. 
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COM FUNCIONA 

REQUISITS D'ADMISSIÓ 

Poden accedir a cursar el Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària 

mitjançant el reconeixement del Títol de màster propi en Polítiques Socials i Mediació 

Comunitaria aquells estudiants que estiguin en posesió del Títol propi. 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

El procès de convalidació del Títol de màster propi en Polítiques Socials i Mediació Comunitària 

a Màster Oficial interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària es fa mitjançant el 

reconeixement de 42 crèdits ECTS del nou programa (mòduls de l’1 al 6 del pla d’estudis) i 

caldrà cursar i superar 18 crèdits ECTS del nou programa que són els corresponents als 

següents mòduls:  

Crèdits a cursar Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària 

M7.  
Eines per a 
l'acció 
comunitària 
 
9 crèdits 
ECTS 

Els continguts abordats en aquest mòdul es centren en la planificació del procés 

d'acció comunitària i en el coneixement de metodologies per al seu desplegament.  

L'avaluació d'objectius de procés i dels objectius de projecte. Disseny de l'estratègia de 
relació amb els actors. Elaboració de la programació comunitària. Planificació i 
dinamització dels espais de coordinació, tècnics i veïnals. El diagnòstic comunitari com a 
estratègia per a la dinamització. La investigació-acció-participativa en l'acció 
comunitària. L'anàlisi de xarxes comunitàries. Tècniques de mapeig per a l'acció 
comunitària. Les metodologies participatives per a l'acció comunitària. 

Aquest mòdul es desenvolupa amb la metodologia visites a estudis de cas. 

Els alumnes tenen sessions preparatòries per a posteriorment realitzar una visita a una 
experiència concreta; visita a un territori específic, barri o localitat, on tenen una 
aproximació a les polítiques socials i l'acció comunitària per part dels actors del mateix 
(serveis públics, professionals, veïns, associacions, etc.)  
De manera posterior treballen a l'aula els elements d'anàlisi treballats en la visita i 
realitzen un exercici a presentar perquè el mòdul sigui avaluat. 

M8. 
Treball de Fí 
de Màster 

 

9 crèdits 
ECTS 

L'objectiu del Treball de Fí de Màster (TFM) és la posada en pràctica dels aprenentatges 

adquirits permetent a l'alumne el desenvolupament d'una investigació a partir d'una 

experiència o estudi de cas concret, que abordi algun dels continguts aportats en el 

desenvolupament del programa.  

Per a això els alumnes realitzaran una investigació o proposta d'intervenció, a partir de 

l'aprofundiment en una de les visites de cas, o bé a partir d'un tema escollit pels 

alumnes en relació a les polítiques socials o accions comunitàries, sobre el qual han de 

fer una aproximació real i un treball de camp per a la investigació. 

Per a la realització del Treball de Fí de Màster, els alumnes tindran assignat un tutor de 

referència que els acompanyarà en tot el procés. Aquest acompanyament combinarà 

trobades presencials a les pròpies visites als casos i experiències, amb el seguiment i 

comunicació continua 

Consultar el pla d’estudis per a les dates concretes dels mòduls a cursar. 
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ADMISSIONS I MATRICULA 

 Per poder optar a la convalidació cal formalitzar la sol·licitud d’admisió al màster.  A la 
documentació sol·licitada caldrà adjuntar la Fotocòpia del Títol de Màster Propi en 
Polítiques Socials i Mediació Comunitària o el certificat substitutori del mateix. 

 Un cop es validi la sol·licitud d’admissió, caldrà fer la preinscripció definitiva al màster que 
comporta el pagament de la matricula, que es podrà formalitzar en dos terminis:  

 El primer corresponent al 60% de l’import, en el moment de formalitzar la 
matrícula. 

 El 40% restant el mes de desembre de 2016. 

Enviarem les instruccions de com realitzar la preinscripció un cop es validi l’admisió al 

programa. 

Si encara no heu demanat la tramitació del titol propi cal que tingueu en compte la següent 

informació: 

Tramitació Títol Propi Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitaria 

Curs Acadèmic Expedeix el Títol 
Si encara no heu demanat la tramitació del titol propi o 
necessiteu el resguard de la tramitació cal contactar amb 

Curs 2008-2009 

Universitat de 
Barcelona (UB) 

Secretaria de la Facultat de Pedagogia de la UB. 
Curs 2009-2010 

Curs 2010-2011 

Curs 2011-2012 

Curs 2012-2013 
Universitat 

Autònoma de 
Barcelona (UAB) 

Escola de postgrau de la UAB a través del següent aplicatiu: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-
postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-

1345673086567.html 

Curs 2013-2014 

Curs 2014-2015 

 

 

http://www.ub.edu/educacio/secretaria/tramits-de-secretaria
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-1345673086567.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-1345673086567.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/certificats-1345673086567.html
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RESUM DADES BÀSIQUES 

 

Calendari 
Consultar el Pla d’estudis del programa de Màster Oficial en Polítiques Socials i Acció 
Comunitària 

Procès  

Reconeixement de crèdits 42 crèdits ECTS del nou programa que corresponen 
als mòduls de l’1 al 6 de pla d’estudis.  

Matriculació i superació  
Caldrà cursar i superar 18 crèdits ECTS que són els 
corresponents als mòduls 7 i 8 del màster Oficial.  

Horari 

Sessions presencials  
 
Aquests mòduls es desenvolupen 

amb la metodologia visita a 

estudis de cas, per aquest motiu 

no és possible cursarlos a 

distancia. 

Visites a experiències i treball de casos.  
Divendres i cap de setmana  

Sessions preparatòries o de retorn dels casos 
(visites experiències)  
Dilluns i Dimecres de 16.15 h a 20.45h 

Treball de Fí Màster 
Sessions de tutories i supervisió per a la realització 
del treball final. Dilluns i Dimecres de 16.15 h a 
20.45h 

Preu 
Tasa de sol·licitud de preinscripció Master: 30,21€ (No reemborsable) 

Preu Total alumne UE/nacionals: 1.701,00€  | Preu Total alumne extra comunitari: 2.308,50€ 

Admissió i 
Inscripcions 

Consulta com formalitzar la teva admisón en el pla d’estudis del programa de màster 
en Polítiques Socials i Acció  Comunitària o a la nostre pàgina web: 
http://escoladeligop.com 

Informació Escola de l’IGOP   escoladeligop.com   igop.bcn@uab.cat   

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hs
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hs
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hs
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hs
http://escoladeligop.com/
mailto:escoladeligop.com
mailto:igop.bcn@uab.cat

