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Presentació

El màster en Moviments Migratoris en el segle XXI: Conceptes, Realitats i Accions és un 
màster oficial reconegut per la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Universidades 
d’Espanya. 
Aquest màster sorgeix de la necessitat de formar, en profunditat i de manera interdisciplinària, 
a persones perquè desenvolupin capacitats de reflexió i gestió eficaç dels processos d’inclusió 
de la població immigrant promovent el diàleg intercultural i la cohesió social. 
Va dirigit tant a persones que han finalitzat els estudis de grau i volen aprofundir en l’anàlisi 
dels moviments poblacionals, el seu impacte i gestió, com també a professionals de l’àmbit 
social, jurídic i humanístic que volen reflexionar, avaluar i fer propostes de reformulació 
rigoroses dels programes que estan duent a terme les organitzacions on treballen.

Objectius i característiques del màster

L’objectiu del màster és aportar als estudiants el coneixement interdisciplinari sobre els 
moviments migratoris en l’àmbit internacional, espanyol i català, com també preparar-
los per a convertir-los en professionals competents per a la planificació, direcció, gestió i 
avaluació de polítiques i mesures que s’adopten per abordar el desplaçament de les persones. 
Aquest màster pot interessar tant des del vessant professional com de recerca a les persones 
que volen millorar els seus coneixements per aplicar-los a la intervenció, la gestió i l’avaluació 
dels processos migratoris; o bé desitgen aprofundir els seus coneixements per tal d’obtenir 
una formació avançada en recerca sobre migracions i processos d’inclusió i cohesió social.

Estructura curricular

Pràctiques

Aquest màster està vinculat al Campus de cohesió i compromís social de la Universitat 
de Girona que té l’objectiu de promoure la relació entre empreses/institucions del sector 
socioeconòmic i la UdG. En aquest sentit, les pràctiques (optatives) es podran fer en una 
institució, una entitat del sector o en un grup de recerca de la UdG o extern.

Possibles sortides professionals 

- Treballar o promocionar en llocs de lideratge en organitzacions del tercer sector.
- Tècnic/a d’immigració i interculturalitat a les diverses Administracions.
- Treballar o promocionar en l’Administració pública a departaments relacionats, de 

forma directa o indirecta, amb la gestió dels moviments migratoris com serveis socials, 
desenvolupament comunitari, joventut, sanitat, educació o treball.

- Especialista en integració social i laboral.
- Treballar en organismes internacionals.
- Investigador/a en universitats, consorcis o altres organismes de recerca i avaluació vinculats 

directament o indirectament als moviments migratoris.
- Consultor/a professional o tècnic/a d’estrangeria en el sector privat.
- Accés al Doctorat.
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M3. Moviments migratoris: el com 12

El marc jurídic local: perspectiva 
comparada 3

Polítiques i accions per a la integració 
de la immigració 3

Models de gestió de la integració 3

La imatge social de l’altre: estereotips 
i conseqüències 3

M4. Recerca en moviments migratoris 12

Seminari metodològic I. Tècniques 
quantitatives 3

Seminari metodològic II. Tècniques 
qualitatives 3

Seminari sobre experiències 3

Seminari sobre recerques 3

M5. Optatives 12 o 24*

M6. Treball de Fi de Màster 18

M7. Pràctiques professionals 
(Mòdul Optatiu) 12

Total 90

Tipus
Professional i recerca

Àmbit
Ciències Socials

Durada
90 ECTS (tres semestres)

Període lectiu
D’octubre a juny, dijous i 
divendres a la tarda

Règim i modalitat
Presencial (amb estratègies de 
semi-presencialitat) 

Nombre màxim de places
20

Preu
Els preus acadèmics dels estudis 
oficials que s’imparteixen en els 
centres integrats de la UdG són 
preus públics i cada curs els fixa la 
Generalitat de Catalunya a través 
del decret que es publica el mes 
de juny-juliol. 

www.udg.edu/preus 

Coordinació del màster
Dr. Òscar Prieto-Flores
oscar.prieto@udg.edu  

Més informació
http://www.udg.edu/
mastermovmigratoris 

Mòduls Crèdits
ECTS

Mòdul 1. Moviments migratoris: el què 12

Globalització: un nou escenari 3

Història i geografia de la mobilitat en el 
Mediterrani 3

Fronteres conceptuals 3

Immigració, drets i ciutadania 3

M2. Moviments migratoris: el perquè 12

Causes econòmiques i geopolítiques 
de les migracions 3

Conflictes sociopolítics al voltant del fet 
migratori 3

Marc jurídic internacional i europeu 3

Crisis ambientals i moviments poblacionals 3


