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Presentació
El Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva ofereix una formació
avançada orientada a l’especialització professional en el camp de la inclusió educativa.
La formació se centra preferentment en l’àmbit del centre educatiu d’educació infantil,
d’educació primària i d’educació secundària, sense oblidar els contextos social i
comunitari que, a través d’altres organitzacions i serveis, contribueixen i donen suport
al desenvolupament d’entorns inclusius.
El màster s’enfoca des de la perspectiva de l’educació inclusiva, és a dir, parteix
de la consideració que tots els nens i joves tenen dret a les mateixes oportunitats
d’aprenentatge, independentment de quin sigui el seu context social i cultural o les
seves habilitats i capacitats. Alhora, el programa formatiu proporciona coneixements
i estratègies per millorar l’atenció educativa dels infants i joves amb necessitats
educatives especials.

Màster en Atenció
a la Diversitat
en una Educació Inclusiva
Tipus
Professional i de recerca
Durada
60 ECTS (un curs acadèmic)

Objectius i característiques del màster

Període lectiu
D’octubre a juny en horari de tardes

L’objectiu general del màster és contribuir al desenvolupament de competències
professionals en l’àmbit de l’educació inclusiva, formant professionals que puguin actuar
com a agents de canvi i promotors d’accions innovadores a les comunitats educatives on
treballen, destinades a fomentar l’educació inclusiva i a millorar la resposta educativa a
les necessitats de nens i joves en aquest àmbit.

Calendari i horari
Inici del curs: octubre; horari: tardes

Estructura curricular

Nombre màxim de places
30

Assignatures
Mòdul 1 Educació i inclusió

ECTS
6

Avenços i reptes de l’educació inclusiva a la societat actual
Polítiques educatives, legislació i models d’inclusió educativa. Perspectiva internacional
Mòdul 2 Recerca i inclusió educativa

9

Metodologia d’investigació en inclusió educativa
Planificació i gestió de projectes de recerca en educació inclusiva
Investigació Inclusiva
Mòdul 3 La Inclusió Educativa com a procés de canvi i millora en educació

6

Lideratge de processos d’innovació educativa
Transició a l’edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social
Mòdul 4 Diversitat cultural, social i lingüística i inclusió educativa

6

Règim
Temps complet; presencial

Preu
2.767€
3.952€ per a estudiants estrangers
no membres de la Unió Europea.
El preu de la matrícula a màsters
oficials es fixa a través d’un decret
aprovat anualment per la Generalitat
de Catalunya. Els preus publicats
corresponen al curs 2017-2018
Més informació
http://www.udg.edu/masters
www.udg.edu/
masteratenciodiversitat

La diversitat cultural i social a l’escola inclusiva
La diversitat lingüística a l’escola inclusiva
Mòdul 5 Discapacitat i trastorn generalitzat del desenvolupament

9

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat intel•lectual
Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat neuromotora i sensorial
Intervenció educativa amb alumnat amb trastorn generalitzat del desenvolupament
Mòdul 6

12

Família, interculturalitat i aula multilingüe
Dificultats d’aprenenttge i altes capacitats
Mòdul 7 Pràctiques supervisades
Treball final de màster
Total

6
6
60

El màster et proporcionarà
El programa de màster representa una opció d’especialització professional per a
docents de les etapes d’educació infantil, primària, educació secundària, educadors
socials, treballadors socials, pedagogs, psicopedagogs i psicòlegs de l’educació,
per formar professionals que han de donar resposta a una varietat de necessitats
educatives degudes a raons personals i a raons culturals i socials, com a experts en
atenció a la diversitat des de la perspectiva de l’educació inclusiva.
Els titulats i les titulades poden desenvolupar la seva activitat professional
com a especialistes en atenció a la diversitat en escoles d’educació infantil,
educació primària i educació especial, instituts d’educació secundària i equips
multidisciplinars itinerarnts (sempre i quan es disposi de la titulació prèvia per
poder exercir en aquests nivells educatius).
També poden treballar com a professionals especialistes en centres i serveis fora
de l’àmbit escolar destinats a l’atenció d’infants i joves en situació de vulnerabilitat
degut a raons culturals i socials i/o amb diversitat funcional intel·lectual.
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