










ANNEX 1 

Estructura del programa:  

Máster interuniversitari: 	"Polítiques Socials i Mediació Comunitária" 

Tipologia del máster: 	Professional i recerca 
Crédits del máster: 	60 c. ECTS equivalents a 1500 h. de treball total de 

l'alumne 
Universitat coordinadora: 	UAB 
Universitats participants: 	UB, UdL, UVic, UdG, URV 

Participació de les institucions signatáries en la docéncia: 

om 	dul: Crédits ECTS Assignatures/des ripció de 
continguts 

Carecter 
(obl/opt) 

Módul 1. 
Noves 
estratégies per 
a nous 
problemes i 
per noves 
polítiques 

9c. ECTS 

ocial  

Transformacions socials, noves 
ruptures i governanga: 

El subjecte social entre la 
sectorialitat 1 la integralitat 

Canvi d'época: nous problemes i 
noves respostes? 

Crisi o reestructuració dels estats de 
benestar? 

Desigualtats, nous eixos de ruptura 
s 
La perspectiva de la inclusió 

Espai públic, comunitat i 
ciutadania 

La dialéctica entre espai públic i 
espai privat 

La mirada de la Mediació 

Conflicte i ciutadania 

La construcció social i cultural del 
conflicte 

Obligatori 
(opció 
presencial o a 
distáncia on-
line) 
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Nom Módul .  Crédits ECTS i 
distribució de 
la dedicació 

Assignaturesldescripció de 
continguts 

Carácter 
(obliopt) 

9c. ECTS Reestructuració de les polítiques obligatori 
Socials: 

Módul 2. 
Polítiques per 
a la igualtat, 
l'autonomia i 
la diversítat 

Les polítiques socials davant el repte 
de la transversalitat: lgualtat, 
autonomia I díversitat 
Serveis 	Soclals: 	Evolució 	i 

configuració 	del 	sistema. 	Límits 	i 

reptes 
Vida quotidiana i cicle de vida 
Polítiques 	socials 	d'atenció 	a 	les 

persones 	(família, 	infáncia, 	joves, 

gent gran) 
Polítiques socials sectorials 
(educació- formació, salut, treball i 
ocupació, habitatge i entorn) 

Nom Módul: Crédits ECTS i 
distribució de 
la dedicació 

Assignatures/descripció de 
continguts 

Carácter 
(obl/opt) 

9c. ECTS Treball amb xarxes I comunítats: obligatorí 
Metodologies participatives per a 
l'análisi de xarxes socials 
Acció Comunitária i creativitat socíal 

Módul 3. 
Conflicte, Emocíó, comunicació i conflicte: 
relacions 
socials i 
paradígma de i 
la mediació 
comunitária 

Comunicació i conflicte 
Emoció i conflicte 
Ética i acció social 

Paradigma de la mediació 
Models de mediació 

Mirada biográfica aplicada a la 
mediació 
Mirada biográfica aplicada a la 
mediació 

Nom Módul: Crédits ECTS i 
. 	. 	., 

distribucio de 
la dedicació 

Asslgnatures/descripcló de 
continguts 

Carácter 
(obl/opt) 

Módul 4. 
Procés de 
mediació i 
caixa d'eines 
per a la 
mediació 
comunitária 

9c. ECTS 

lntroducció metodológica per a la 
mediació comunitária: 
Procés de mediació, passos previs i 
etapes 

Técniques i eines per al procés de 
mediació: 

obligatori 
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Nom Módul: Crédits ECTS i 
dietribecid de  

la dedicació 

Assignaturesidescripció de 
eeedegute  

Carácter 
(obliopt) 

Instruments i eines d'aproximació 
a la realitat local: 

obligatori 

9c. ECTS Análisi territorial, organitzacional i de 
les polítiques públiques. 

Análisi de lógiques relacionals en les 
organitzacions i les comunitats 

Análisi de xarxes i actors 

Módul 5. 
Metodologia i 
instruments 

Instruments i eines per a 
l'organització i disseny de 
projectes: 

d'abordatge 
per a la 
intervenció 
social 

Fases, preguntes clau, definició 
d'objectius i accions 

El disseny de l'avaluació de 
projectes 

Instruments i eines per al treball 
grupal 1 en equip: 

Eines per a l'organització i 
dinamització d'equips de treball i 
grups 

Eines i habilitats per al treball 
relacional 

Preguntes circulars, diálegs 
apreciatius, diálegs públics, recerca 
en mediació comunitária 

Espais de mediació: 
Mediació: veYnal i comunitária en 
l'ámbit municipal , familiar i Punt de 
Trobada, mediamblental i penal 

Nom Módul: Crédits ECTS I 
distribució de 
a dedicació 

signaturesidescripció de 
continguts 

Carácter 
obliopt) 

Treball final de 
Máster 

15c. ECTS 

El treball final té com a objectiu la 
posada en práctica dels 
aprenentatges adquirits al Máster. 
Será desenvolupat sobre 
experiéncies territorials concretes, a 
partir de metodologia de treball de 
casos, que hauran estat visitades i 
treballades al llarg del Máster. 

obligatori 
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Ml. Noves estratégies per nous problemes i per noves polítiques IGOP (UAB)/UB/UdL 
M2. Polítiques per la igualtat, l'autonomia i la díversitat IGOP (UAB)/ UB/UdL/UdG/UVic/URV 
M3. Conflicte, relacions socials I paradigma de la mediació comunitária IGOP (UAB)/UB/UdL/ 
UdG/UVic/URV 
M4. Procés de Mediació i caixa d'eínes per a la Mediació Comunitária IGOP (UAB)/ UB/ UdL 
UdG/UVic/URV 
M5. Metodologia i instruments d'abordatge per a la intervenció social IGOP (UAB)/ UB/ 
UdL/UdG/UVic/URV 
Treball final de Máster UB/UAB/UdL/UVic/UdG/URV 

Institució / 
centre 

Participació en 
ECTS obligatoris 

UAB 24 
UB 18 
UdL 4,5 
UVic 4,5 
Udg 4,5 
URV 4,5 
TOTAL 60 

Total 
participació 

40% 
30% 
7,5% 
7,5 % 
7 , 5% 

7,5% 
100% 

Página 14 de 14 


	4.004015-005745 annex.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


