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Objectius formatius
L’objectiu del màster és consolidar una oferta formativa permanent 
en l’àmbit de la recerca, la intervenció i les polítiques públiques en 
joventut. Es tracta d’una proposta amb vocació interuniversitària i 
interdisciplinària que aspira a aplegar els professionals, investiga-
dors i docents que treballen o aspiren a treballar en aquest sector.

Accés i admissió
Pel que fa als criteris d’admissió i selecció, es tindrà en compte la 
trajectòria formativa, professional i/o de recerca en l’àmbit de la 
joventut. El perfil d’ingrés més recomanat té a veure amb l’àmbit 
de les ciències socials en general: llicenciats, diplomats o graduats 
en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Mestre, Educació Social, 
Treball Social, Sociologia, Antropologia, Humanitats o Dret. També 
s’admetran altres titulacions universitàries relacionades amb algun 
dels continguts del màster, amb valoració prèvia de la comissió de 
coordinació del màster.

Preinscripció i matrícula
Primer període matrícula
La preinscripció és fins el 28 de juny de 2013. 
L’adjudicació de places el 12 de juliol i la comunicació als acceptats 
el 18 i 19 de juliol. 
La data de matrícula el 24 de juliol. 

Segon període matrícula: 
Preinscripció fins el 13 de setembre. 
Adjudicació de places 20 de setembre.
Matrícula: 26 de setembre.

Sortides professionals
Tècnics de joventut, tècnics d’educació, tècnics de cultura, dinamit-
zadors juvenils, responsables d’equipaments i programes juvenils, 
directors i coordinadors d’entitats i serveis juvenils, mediadors 
interculturals i en resolució de conflictes, informadors juvenils i 
investigadors en matèria de joventut, entre altres sortides profes-
sionals.

Accés al doctorat
La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca 
d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot 
establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió 
dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació 
específics.

Estructura curricular
El màster s’estructura en tres grans mòduls:
Mòdul 1: continguts interuniversitaris especialitzats (30 ECTS). In-
clou:

Assignatura 1: La joventut en l’era de la globalització (5 ECTS)
Lloc de realització: UdL
Assignatura 2: Estudis i recerca sobre joventut (5 ECTS)
Lloc de realització: UAB
Assignatura 3: Polítiques i programes de Joventut (5 ECTS)
Lloc de realització: UdG
Assignatura 4: Joventut, educació i participació (5 ECTS)
Lloc de realització: UB
Assignatura 5: Joventut, consums i riscos (5 ECTS)
Lloc de realització: URV
Assignatura 6: Joventut i comunicació (5 ECTS)

Mòdul 2: Pràcticum (20 ECTS)
Assignatura 7: Introducció a la joventut i Societat (2 ECTS)
Lloc de realització: UdG
Assignatura 8: Anàlisi de Joventut (2 ECTS) – sortida i viatge 
d’estudis
Assignatura 9: Congrés Joventut i Societat (2 ECTS) – a concretar
Assignatura 10: Pràctiques professionals (6 ECTS) - optativa
Assignatura 11: Pràctiques de recerca (6 ECTS) - optativa
Assignatura 12: Treball Final de màster (8 ECTS)

Mòdul 3: Itinerari afí a cada universitat (10 ECTS)
Assignatures: segons l’oferta de cada universitat i l’aprovació del
Consell del MIJS
Lloc de realització: segons la Universitat escollida

Per a més informació específica sobre les assignatures consultar
l’apartat del pla d’estudis al web http:// www.udg.edu/masterjo-
ventut.

Professorat i coordinadors
En el màster hi participen una vintena de professors de les sis uni-
versitats implicades a part d’altres experts i convidats puntuals en 
algunes sessions. Els coordinadors del màster per part de cada uni-
versitat són:
Pere Soler (UdG)
Joaquim Casal (UAB)
Carles Feixa (UdL)
Mònica Figueras (UPF)
Oriol Romaní (URV)
Jaume Trilla (UB)


