Facultat de Ciències de l’Educació

MÀSTERS OFICIALS
Els nostres màsters oficials aporten una formació avançada, orientada tant a l’especialització professional com a la iniciació a la recerca.
Informació general

Biblioteca Escolar i
Promoció de la
Lectura

Direcció i Gestió de
Centres Educatius

El màster forma responsables de biblioteques
escolars i de seccions infantils de biblioteques
públiques i centres de recursos, animadors
socioculturals, professionals del llibre i de l’edició,
professionals implicats en els plans de lectura de
tot tipus d’administracions públiques o d’altres
iniciatives socials al voltant de l’accés de la
població a la cultura escrita.

El màster proporciona als participants la formació
necessària per exercir la tasca directiva en centres
educatius.

Més informació

Més informació

30 places Semipresencial
60 Crèdits ECTS

20 places Online
60 Crèdits ECTS

Està reconegut per la Generalitat de Catalunya
com a vàlid per a la direcció i gestió de centres
educatius públics d’acord als principis i prioritats
del sistema educatiu.

Direcció de centres
per a la Innovació
Educativa
El màster capacita professionals de l’educació per
exercir d’especialistes en organització, direcció i
gestió de centres i institucions relacionades amb la
formació, ja sigui en institucions d’educació no
formal o centres vinculats a l’educació social.
La proposta del màster oficial està homologada per
l’exercici de la funció directiva i compleix amb els
requisits d’accés corresponents.
Més informació
40 places Semipresencial
60 Crèdits ECTS

Psicopedagogia
El màster ofereix una formació especialitzada en
l’àmbit psicopedagògic des d’una vessant
interdisciplinària. Prepara als participants per
exercir de psicopedagogs i pedagogues en un ampli
ventall de contextos professionals relacionats tant
amb l’educació formal com la no formal.

El Màster forma professionals amb capacitat per
desenvolupar, en entorns educatius, socials i
culturals, activitats formatives que relacionen la
formació literària dels infants amb l’accés als
mitjans de comunicació i a un ampli ventall de
manifestacions culturals.

Més informació

Té una durada de dos anys i es cursa en tres o
quatre universitats europees.

40 places Presencial
60 Crèdits ECTS

Més informació
Presencial: Estades en tres universitats
120 Crèdits ECTS

Recerca en
Educació
Aquest màster ha obtingut la nova
distinció International Master’s
Programme (IMP) atorgada per la
Generalitat de Catalunya.
El màster forma professionals del
camp de l’educació interessats en
donar resposta a demandes socials,
acadèmiques i professionals basades
en els resultats de les diverses
disciplines de la recerca educativa.
Més informació
80 places Presencial
60 Crèdits ECTS

Erasmus Mundus
Children’s Literature,
Media and Culture

El màster de Recerca en Educació
contempla 7 especialitats:
• Currículum i Processos
d’Innovació en Educació
• Desenvolupament i Gestió de les
Organitzacions per al Canvi
• Desigualtats, Investigació i Acció
Educativa
• Didàctica de la Llengua i la
Literatura
• Didàctica de les Ciències Socials
• Art, Cos i Moviment
• Educació Científica i Matemàtica
* Alguns mòduls d’aquest màster
també formen part del Màster
Interuniversitari en Estudis del Discurs:
Comunicació, Societat i Aprenentatge
Més informació

Formació de
Professorat
d’Educació
Secundària
Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes
És
un
màster
d’orientació
professional imprescindible per a
exercir la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat i
la formació professional.
60 Crèdits ECTS
Totes les especialitats que es cursen
al nostre campus s’ofereixen en la
modalitat presencial.

A la nostra facultat es poden cursar
les següents especialitats:
•
•
•
•
•
•

Anglès (30 places)
Biologia/Geologia (15 places)
Física /Química (15 places)
Francès (30 places)
Geografia/Història (30 places)
Llengua i Literatura
Catalana/Castellana (60 places)
• Música (30 places)
• Orientació Educativa (30 places)
Més informació

També coordinem l’especialitat de
matemàtiques que s’ofereix com un
màster interuniversitari (120
places), tant en la modalitat
presencial com semipresencial.
Més informació

Facultat de Ciències de l’Educació

MÀSTERS PROPIS
En la docència dels màsters i postgraus propis hi participen professorat de la facultat i professionals de fora de la universitat per tal que els estudis tinguin
l'orientació pràctica que demana el mercat laboral

Mediació Familiar i Mediació en els Àmbits del Dret Privat
La mediació és un camp professional emergent tant en el sector públic com privat.
Aquest Màster habilita per l’exercici de la mediació ja que ha estat tramitat per la
seva homologació segons l’article 21.d. de la llei 15/2009, del 22 de juliol, de
mediació en l’àmbit del dret privat.
40 Places Presencial
Més informació
60 Crèdits ECTS

Suports per a la Inclusió Educativa i Social
El Màster forma persones interessades a conèixer els principis de l’educació inclusiva,
per què siguin capaços d’analitzar les barreres a l’aprenentatge i la participació que
algunes persones es poden trobar en els diferents contextos i al llarg de la seva vida.
Més informació
30 Places Semipresencial
60 Crèdits ECTS

A la nostra Facultat també s’hi imparteixen titulacions organitzades per alguns dels departaments vinculats al nostre centre.

MASTERS OFICIALS vinculats als nostres departaments
Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants
Està adreçat a titulats, preferentment de l'àmbit de les Humanitats, amb sòlids
coneixements de xinès i que vulguin dedicar-se a la docència d'aquesta llengua.

20 Places Presencial
Més informació

60 Crèdits ECTS

POSTGRAUS PROPIS vinculats als nostres departaments
Competència Digital Docent
Pretén donar resposta als docents que desitgen acreditar el seu perfil
professional en Competència Digital Docent

Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 Anys

Més informació

36 Places Presencial
35 Crèdits ECTS

Ofereix una formació teòrica però vivencial adreçada als professionals en
el camp del desenvolupament psicomotor i de la psicomotricitat.

Educació Musical

Més informació

25 Places Onlinel
30 Crèdits ECTS

Aprofundeix en l’ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
(TAC) com a eines educatives en el camp de l’Educació musical.

Ensenyament de català a persones adultes
Forma docents que puguin enfocar les diferents situacions i d'ensenyamentaprenentatge del català com a llengua segona o estrangera.

Més informació

Facultat de Traducció i Interpretació
Departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura, i de les Ciències Socials (UAB)
ORGANITZA

40 Places Semipresencial
30 Crèdits ECTS

Més informació

ORGANITZA

20 Places Semipresencial
35 Crèdits ECTS

Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Didàctica de l'Expressió
Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Didàctica de l'Expressió
Musical, Plàstica i Corporal
Universitat de Vic i Universitat de Barcelona
Departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura, i de les Ciències Socials (UAB)

