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La formació de postgrau
en línia per als professionals

Màster universitari

Psicopedagogia
El màster de Psicopedagogia pretén formar especialistes en orientació, assessorament i intervenció psicopedagògica en un entorn
d’educació formal (centres educatius) i/o no formal (soci comunitari o laboral).
El pla d’estudis d’aquest màster es caracteritza per:
• Una metodologia d’ensenyament i aprenentatge basada en projectes, que permet connectar els continguts teòrics amb la pràctica
professional.
• Un enfocament basat en el paper de la recerca com a eina per al desenvolupament de la pràctica professional psicopedagògica.
• Una vinculació directa entre els continguts del màster en Psicopedagogia i l’actualitat educativa del moment.

Objectius i competències

A qui va dirigit

El pla d’estudis del màster universitari de Psicopedagogia
pretén formar professionals que siguin capaços d’exercir la
intervenció psicopedagògica, l’orientació i l’assessorament
en diferents contextos socioeducatius, utilitzant estratègies,
metodologies, instruments i recursos adequats per a la
millora dels individus i els grups.

•

Les competències específiques són:

•

•
•
•
•
•

•
•

Diagnosticar les necessitats psicopedagògiques de les
persones, els grups i les organitzacions, tenint en compte
diferents metodologies.
Gestionar i coordinar els processos d’aprenentatge i de
desenvolupament humans.
Exercir la intervenció psicopedagògica, des d’una
aproximació holística i integrada, per afavorir millores i
solucions a una situació problemàtica.
Assessorar i orientar en l’organització, el disseny, la
implementació i l’avaluació de processos d’ensenyamentaprenentatge.
Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes,
serveis i pràctiques per donar resposta a les necessitats
i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per
evitar situacions de risc.
Dur a terme una recerca sobre la pràctica psicopedagògica
amb la finalitat de poder implementar millores a partir
dels resultats obtinguts.
Liderar i acompanyar processos de canvi i formació
respectant els principis d’atenció a la diversitat i
implementant estratègies que permetin culminar el
procés amb èxit.

•

•

Mestres, pedagogs i psicòlegs que vulguin exercir un
rol professional diferent (com a orientador, assessor,
psicopedagog) en l’àmbit educatiu.
Educadors socials interessats en la intervenció
psicopedagògica: avaluació, assessorament i orientació en
el context sociocomunitari.
Altres professionals que estiguin exercint o vulguin
exercir el rol de l’orientador, assessor en el context de les
empreses i organitzacions.
Psicopedagogs que vulguin actualitzar-se.

Sortides professionals
Els principals llocs de treball que el psicopedagog/orientador
podrà ocupar, en funció de l’àmbit (i en alguns casos també
de la titulació prèvia de la qual es disposa), són (adaptat de
Riera, 2003):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenció i assessorament a alumnes amb dificultats
d’aprenentatge.
Disseny, desenvolupament i avaluació de plans de
formació.
Orientació professional.
Coordinació de projectes educatius.
Tècnic de desenvolupament professional.
Editorials, creació de productes educatius multimèdia.
Mediació i resolució de conflictes.
Atenció a la infància i l’adolescència.
Assessor de polítiques de recursos humans.
Coordinador de programes i plans de formació
d’empreses.
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Requisits d’accés
Podran accedir al màster aquells estudiants procedents de:
• Diplomatura en Magisteri.
• Grau en Educació Infantil o Primària.
• Llicenciatura en Psicopedagogia.
• Llicenciatura o Grau en Psicologia.
• Llicenciatura o Grau en Pedagogia.
• Diplomatura o Grau en Educació Social.
• Titulacions equivalents i altres titulacions afins que la
Comissió d’admissió del màster consideri.
En funció de la titulació d’accés s’hauran de cursar
assignatures anivelladores.
L’admissió dels estudiants que procedeixin d’altres titulacions,
dependrà de la valoració de la Comissió d’admissió.

Direcció acadèmica
Dra. Anna Espasa Roca
Directora de la Llicenciatura de Psicopedagogia de la UOC
des del 2011. Professora de la llicenciatura en l’àmbit de
l’orientació i en el de les tecnologies i educació. Doctora en
Societat de la Informació i el Coneixement (Psicologia de
l’Educació) per la UOC i llicenciada en Pedagogia per la UAB.

Dra. Ana Gálvez Mozo
Doctora en Psicologia. Professora Agregada de Psicologia Social
del Treball i les Organitzacions en la titulació de Psicologia, i en
el màster d’Ocupació i Mercat de treball: Intervenció i Coaching
en l’àmbit laboral a la UOC (2000-actualitat).
Dra. Teresa Guasch Pascual
Directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació
de la UOC (des de gener del 2014). Directora de la
Llicenciatura de Psicopedagogia (2006-2011). Llicenciada en
Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull.
Dr. Julio Meneses Naranjo
Doctor en Sociologia (Universitat Oberta de Catalunya) i
llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo). Professor
de metodologia de la recerca en els Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.
Dr. Jordi Planella Ribera
Catedràtic de Pedagogia Social. Doctor en Pedagogia (UB) i
llicenciat en Ciències de l’Educació (UB). Educador social en el
sector de persones amb diversitat funcional, en protecció de
la infància i en programes comunitaris.
Lorena Becerril Balín
Doctora en Psicologia de l’Educació, doctorat de la Societat
de la Informació i el Coneixement de la Universitat Oberta
de Catalunya (2011), llicenciada en Psicopedagogia per la
Universitat Oberta de Catalunya (2004) i mestra d’Educació
Física per la Universitat de Barcelona (1996). Assessora
psicopedagògica i col·laboradora de la FPCEE Blanquerna.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Professorat

El programa del màster universitari de Psicopedagogia
consta de 60 crèdits ECTS.

Dr. Josep Maria Duart Montoliu
Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull i màster
en Business Administration (MBA) per ESADE Business
School. Llicenciat en Història i mestre per la Universitat de
Barcelona. Docent d’assignatures de l’àmbit de la didàctica i
l’organització escolar i de l’educació i la tecnologia.
Dr. Antoni Badia Garganté
Doctor en Psicologia de l’Educació per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2000). Màster en Recerca
Psicopedagògica per la Universitat Ramon Llull (1996).
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (1992).
Dr. Guillermo Bautista Pérez
Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona.
Professor de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i
director del Màster de Formació del Professorat d’Educació
Secundària.

Tipus d’assignatures
Obligatòries
Optatives
Pràctiques externes
Treball Final de Màster
Assignatures obligatòries
Fonaments de l’assessorament
i la intervenció psicopedagògica
Noves mirades de la psicopedagogia
Avaluació i intervenció psicopedagògica
Disseny de recerca per a la intervenció
psicopedagògica
Obtenció d’evidències per a la intervenció
psicopedagògica
Estratègies i recursos per a la pràctica professional
Tendències psicopedagògiques contemporànies
Pràcticum
Treball Final de Màster
Assignatures optatives (a escollir-ne una)
Intervenció psicopedagògica per a la millora
de la pràctica educativa
Intervenció psicopedagògica en l’àmbit
sociocomunitari
Intervenció psicopedagògica en l’àmbit laboral
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Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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