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Nom del màster Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
Àmbit Educació
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció Departament de Pedagogia
Secretaria acadèmica Facultat d'Educació i Psicologia
Universitats participants Universitat de Girona (coord.), Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona
Entitats participants Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut
Durada 60 ECTS; un curs acadèmic
Calendari i horari D'octubre a setembre. Sessions presencials, majoritàriament els divendres a la tarda i els dissabtes al matí.
Règim i modalitat Temps parcial; Semipresencial
Idiomes d'impartició Català: 50 % - castellà: 30 % - anglès: 15 % - francès: 5 %
Nombre màxim de places 30
Preu Preinscripció: 30 euros. Matrícula: 45,79 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no 

residents a l’Estat espanyol: 65,41 euros / crèdit). (curs 2013-2014)
Web http://www.udg.edu/masterjoventut
Coordinador del màster a la UdG: Dr. Pere Soler Masó  (masterjoventut@udg.edu)

Més informació Secretaria del MIJS: Facultat d’Educació i Psicologia -UdG. Plaça Sant Domènec, 9. 17071 GIRONA
Tel. 972 41 82 53 - a/e: masterjoventut@udg.edu - http://www.udg.edu/masterjoventut

Màster Interuniversitari en Joventut 
i Societat (MIJS)



www.udg.edu/masters

Objectius formatius
L’objectiu del màster és consolidar una oferta formativa permanent en l’àm-
bit 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, els investigadors i investigadores i el 
personal docent que treballen o aspiren a treballar en aquest sector.
El MIJS té el doble enfocament tant professionalitzador com d’investigació. 
Proporciona:

 - Especialització en la intervenció en joves i les polítiques de joventut 
perquè treballa el domini de les eines i els recursos necessaris per al 
disseny, la implantació i la innovació en polítiques de joventut i en el 
treball amb joves.

 - Formació en investigació i estudis de joventut perquè forma investiga-
dors en l’àmbit de la joventut i les polítiques de joventut.

Preinscripció i matrícula
La preinscripció s’ha de fer en línia a través de la pàgina web del màster i 
serà avaluada pel Consell del Màster qui farà la selecció i acceptació de les 
peticions existents el dia 13 de juliol de 2014. Els resultats de les places ad-
judicades es comunicarà per correu electrònic als seleccionats entre els dies 
14 i el 15 de juliol i la matrícula es realitzarà en els següents dies. 
En el cas de quedar places lliures, el mateix juliol s’obrirà un segon període 
de preinscripció fins el 15 de setembre de 2014 i la matrícula es formalitzarà 
abans d’acabar el mes. 

Accés i admissió
Pel que fa als criteris d’admissió i selecció, es tindrà en compte la trajectò-
ria 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, Psico-
pedagogia, Mestre, Educació Social, Treball Social, Sociologia, Antropolo-
gia, 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.

Sortides professionals
Tècnics de joventut, tècnics d’educació, tècnics de cultura, dinamitzadors 
juvenils, responsables d’equipaments i programes juvenils, directors i coor-
dinadors d’entitats i serveis juvenils, mediadors interculturals i en resolució 
de conflictes, informadors juvenils i investigadors en matèria de joventut, 
entre altres sortides professionals.
El MIJS capacita per a:

 - L’anàlisi, la direcció i la gestió de programes, centres i serveis de jo-
ventut.

 - L’anàlisi , la direcció i la gestió de polítiques de joventut , amb tot el que 
aquestes comporten de diagnòstics , dissenys , aplicació i avaluació de 
plans , programes i projectes.

 - L’acció directa amb joves. El treball juvenil.
 - La investigació en estudis de joventut.

Estructura curricular
El màster Interuniversitari en Joventut i Societat s’estructura en 5 mòduls:
Mòdul I: Fonaments interdisciplinaris sobre l’estudi de la joventut a la so-
cietat (30 ECTS)

 - La joventut en l’era de la globalització (5 ECTS) (UdL)
 - Estudis i recerca sobre joventut (5 ECTS) (UAB)
 - Polítiques i programes de joventut  (5 ECTS) (UdG)
 - Joventut, educació i participació  (5 ECTS) (UB)
 - Joventut, consums i riscos (5 ECTS) (URV)
 - Joventut i comunicació ( 5 ECTS) (UPF)

Mòdul II: Anàlisi de la realitat juvenil (6 ECTS)
 - Seminari joventut i societat (3 ECTS)
 - Joventut i territori (3 ECTS)

Mòdul III: Pràcticum (9 ECTS)  
 - Eines i recursos per l’acció amb joves (3 ECTS)
 - Pràctiques externes (6 ECTS)

Mòdul IV: Complements formatius a la joventut i societat (5 ECTS optatius)
 - Joventut, societat de la informació, cinema i cibercultura (5 ECTS)
 - Joventut, valors, ciutadania i intervenció social (5 ECTS)
 - Metodologia de recerca en joventut (5 ECTS)
 - Joventut, política social, treball i benestar (5 ECTS)
 - Joves, salut, migracions i mediació social (5 ECTS)
 - Joventut, gènere i diversitat (5 ECTS)

Mòdul V: Treball Final de màster (10 ECTS)
Per a més informació específica sobre les assignatures consultar l’apartat 
del pla d’estudis al web http:// www.udg.edu/masterjoventut

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

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

10 raons per escollir aquest màster
1. Perquè sis universitats públiques avalen aquest projecte
2.  Perquè permet conèixer la realitat de sis universitats, els diferents 

campus i accedir a un equip de professors especialitzats 
3.  Perquè fa una aposta decidida per la formació interdisciplinar 
4.  Perquè combina la formació teòrica amb pràctiques, visites, estudi de 

casos, un viatge d’estudis a l’estranger, etc. 
5.  Perquè és un dels pocs màsters existents centrat en l’estudi de la jo-

ventut i les polítiques de joventut. Per la temàtica d’estudi i formació: 
la joventut i les polítiques de joventut. 

6.  Perquè el grup d’estudiants és considerat un important agent educatiu 
i per això afavoreix l’intercanvi i la convivència a través de facilitar 
l’allotjament durant les sessions presencials en la xarxa d’albergs de 
joventut

7.  Perquè es el primer màster oficial en joventut i és ja un projecte con-
solidat i avalat per la trajectòria de les edicions anterior i els profes-
sionals que ho acrediten

8.  Perquè aquesta titulació disposa d’un consell assessor que n’assegura 
la vinculació amb la realitat juvenil i professional

9.  Perquè la situació actual requereix de d’especialistes en la joventut i 
les polítiques de joventut

10. Perquè aquest projecte formatiu aspira a anar més enllà de la forma-
ció de professionals en aquest àmbit i vol incidir en la transformació i 
millora de les polítiques i els estudis de joventut


