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Màster Oficial en Polítiques
Socials i Acció Comunitària
Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix
una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera
de l’acció comunitària i les polítiques socials.
El màster oficial en Polítiques Socials i Acció Comunitària aborda les polítiques
públiques i l’acció comunitària combinant coneixements teòrics i pràctics amb la
participació de professorat acadèmic i professional, i utilitza la metodologia de
l’anàlisi de casos per fer una aproximació complexa i participativa a la realitat
del territori. Es tracten diverses àrees de coneixement al voltant de l’acció i les
polítiques socials, la mediació, el desenvolupament comunitari o l’urbanisme, que es
materialitzen en visites, experiències i projectes.
El màster és resultat de la participació interuniversitària a través de l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i l’Escola Doctor Robert-FUABformació, la
Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat de Vic. Cada universitat
integra al pla d’estudis el seu àmbit de competència aportant una perspectiva
descentralitzada i pluridisciplinària.

Estructura del pla d’estudis
El màster compta amb 60 crèdits ECTS i s’organitza en dos semestres.
Móduls obligatoris
M.1

Fenòmens socials i canvi d’època. Noves estratègies per a nous
problemes i noves polítiques

6

M.2

Polítiques socials i àmbits de benestar

6

M.3

Epistemologia de la intervenció social

6

M.4

Mètodes i tècniques d’investigació social

6

M.5

Eines per a la comprensió de la realitat social

9

M.6

Polítiques socials, persones i territori

9

M.7

Eines per a l’acció comunitària

9

M.8

Treball final de màster

9

Universitats participants

Objectius
■ Aprofundir en les eines d’anàlisi,
disseny i implantació de polítiques
socials i acció comunitària.

■ Capacitar als estudiants per orientar
i coordinar equips professionals i de
voluntaris en acció comunitària.

■ Iniciar als estudiants en la recerca
avançada en polítiques socials i acció
comunitària.

Perfil d’ingrés
■ Titulats universitaris en Sociologia,
Ciència Política, Psicologia, Treball
Social, Educació Social, Pedagogia,
Psicopedagogia, Economia, Dret,
Antropologia, Geografia, Història,
Periodisme, Educació Primària,
Educació Infantil i altres àmbits de les
ciències socials i les humanitats.

■ Professionals de l’administració
pública local.

■ Professionals del sector associatiu
i dels processos comunitaris: ONG,
entitats, fòrums, plataformes.

■ Professionals d’empreses del sector
privat de consultoria en polítiques i/o
intervencions socials i comunitàries en
l’àmbit local.

Requisits d’admissió
Títol universitari oficial espanyol o d’un
altre estat expedit per una institució
d’educació superior de l’Espai Europeu
d’Educació Superior o extracomunitari
que faculti per a l’accés als ensenyaments
de màster.

Crédits

Informació general
Modalitat: semipresencial.
Crèdits: 60 ECTS.

Durada: 1 curs acadèmic.
Places: 40.

Inici i finalització: octubre de 2020 a juny de 2021.
Idiomes: castellà (70%) i català (30%).

Preu: 70 € / crèdit per estudiants comunitaris i 95 € / crèdit per estudiants
extracomunitaris. Inclou taxes i assegurança escolar.

Preinscripció: a partir de gener de 2020 a la web www.uab.cat

Sortides professionals

Coordinació acadèmica

■ Desenvolupament de projectes
de gestió pública, recerca social
i treball comunitari a través de la
comprensió de la convivència, la
comunicació i el conflicte.

Margarita León
IGOP-UAB

■ Disseny, planificació, desplegament
i avaluació de polítiques, plans,
projectes i programes socials,
així com orientació i coordinació
d’equips professionals i
voluntariat en acció comunitària,
en l’administració pública i
organitzacions del tercer sector.

Sandra Ezquerra
Universitat de Vic

■ Assessorament i suport extern al
disseny i implantació de polítiques,
programes, projectes i accions
comunitàries dins el sector privat.

Gestió acadèmica:
Escola Dr. Robert-FUABformació
Edifici Blanc, Campus de la
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat
www.uab.cat/masters-i-postgraus

Mariona Lledonosa
Facultat de Ciències de l’EducacióUniversitat de Lleida

Carme Montserrat
Universitat de Girona

Coordinació administrativa
Laura Capdevila
IGOP-UAB

Lloc d’impartició de les classes:
Escola de l’IGOP
Passeig Urrutia, 17, baixos
08042 Barcelona
Tel. +34 93 407 62 03

