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Presentació

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat és un màster oficial reconegut per la 
Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya i està adaptat a les directrius europees. 
S’ajusta, per tant, a la normativa vigent que regula aquest tipus de formació a Espanya, 
també pel que fa als preus públics que regulen l’accés i als costos per crèdits matriculats.
El MIJS està previst perquè pugui realitzar-se en un curs acadèmic, però l’estudiant pot 
escollir 
realitzar-lo en més temps, sempre que el primer any es matriculi d’un mínim de 30 
ECTS.

Objetius i característiques del màster

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 
formativa amb vocació interuniversitària i interdisciplinària que reuneix professionals, 
investigadors i personal docent que treballen en aquest sector.
El doble enfocament de la titulació, professionalitzador i de recerca, es tradueix en dos 
objectius:
· Oferir especialització avançada en la intervenció en joves i en les polítiques de joventut.
· Proporcionar formació avançada en investigació i estudis de joventut.

Estructura curricular

El màster et proporcionarà

El MIJS té un enfocament tant professionalitzador com d’investigació. En aquest sen-
tit, segons les matèries triades en el mòdul III, les pràctiques realitzades i el treball final 
de màster desenvolupat, s’estarà capacitat per:
· La comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics, així com la 
metodologiade treball, en l’anàlisi, la direcció i la gestió de polítiques de joventut, pro-
grames, centres i serveis de joventut.
· L’acció directa amb joves i el treball juvenil i la capacitat de resolució de problemes en 
entorns nous o definits de forma imprecisa.
· La investigació en estudis de joventut, considerant la epistemologia, la metodologia i 
les conceptualitzacions bàsiques de la joventut, així com els seus principals camps d’in-
vestigació: Història, educació, economia, psicologia, participació social, oci, identitat, 
consum, salut, comunicació i polítiques de joventut.

Màster Interuniversitari
en Joventut i Societat 
(MIJS)

Tipus
Professional i recerca

Durada
60 ECTS (un curs acadèmic)

Període lectiu
Anual (d’octubre a setembre)

Règim
Temps complet/ temps parcial. 
Presencial

Nombre màxim d’estudiants
30

Preu
El preu de la matrícula de màsters 
oficial es fixa a través d’un decret 
aprovat anualment per la Generalitat 
de Catalunya.
Consultar l’enllaç: 
https://www.udg.edu/ca/estudia/
Tramits-normatives-i-preus/Preus/
Preus-masters

Més informació
www.udg.edu/masters/ 
www.udg.edu/masterjoventut

 joventutisocietat

 https://www.facebook.com/master.
joventut.societat/

 @MI_JS

Bloc: juvenopolis.wordpress.com

Tel. +34 972 41 83 11
Tel. +34 972 41 83 20

Tel. +34 972 41 88 43  
masters@udg.edu
www.udg.edu/masters
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Mòduls Crèdits 
ECTS

Universitat  
d’impartició

Mòdul I: Estudis i polítiques de joventut 30
· La joventut en l’era de la globalització 5 UdL
· Polítiques i programes de joventut 5 UdG
· Joventut i transicions  5 UAB
· Joventut, educació, temps lliure i participació  5 UB
· Joventut, consum, espai públic i esports  5 URV
· Joventut i comunicació  5 UPF
Mòdul II: Anàlisi i acció socioeducativa per a joves 15
· Joventut i territori  3 UdG
· Eines i recursos per a la investigació en joves 3 UAB
· Eines i recursos per a l’acció amb joves 3 UdG
· Pràctiques externes 6
Mòdul III: Complements formatius en joventut i societat 5
Mòdul d'assignatures optatives en algun àmbit o perspectiva concreta dels estudis de la joventut: 
Societat de la informació, gènere, interculturalitat, desigualtats, drogues, metodologia d'investigació, 
etc.

Mòdul IV: Treball final de màster 10
Total 60
Universitats: UAB: Universitat Autònoma de Barcelona; UB: Universitat de Barcelona; UdG: Universitat 
de Girona; UdL: Universitat de Lleida; UPF: Universitat Pompeu Fabra; URV: Universitat Rovira i Virgili


