
Estructura del màster 
L'alumnat haurà de cursar 60 crèdits ECTS. 

Els 24 crèdits que s'oferixen a les Matèries 
Obligatòries Comuns del mòdul Fonaments teòrics 
de l'educació en valors i ciutadania. 

A triar 24 crèdits dels optatius que s'ofereixen en els 
Mòduls Aportacions disciplinàries i Metodologia de 
recerca. 

Els 12 crèdits del Treball Final de Màster. 

Mòdul Fonaments Teòrics (obligatori) 
Educació en valors 
Metodologies d'educació moral 
Educació emocional 
Ciutadania i democràcis 
Mòdul Aportacions Disciplinàries (optatiu) 
Reflexió ética 
Construcció i adquisició dels valors 
Identitat i societat en xarxa 
Ciutadania: història i polítiques 
Mitjans de comunicació i ciutadania 
Educació en valors i família 
Educació ambiental 
Ciutadania i gènere 
Educació intercultural 
Mòdul Treball Final de Màster (obligatori) 
Treball recerca i/o intervenció 
Redacció d'un article i presentació 
Mòdul de Metodologia de Recerca 
Consultar les assignatures del mòdul comú de la 
 Facultat. 

Coordinació del màster 

Xus Martín 
xusmartin@ub.edu 


Ubicació 
Facultat d'Educació 

Campus Mundet 

Passeig de la Vall d'Hebron 171 

08035 Barcelona 

Metro: L3 (verda) parada Mundet 

Bus: línies 27, 60, 73, 76. 



Per més informació: http://www.ub.edu/
estudis/ca/mastersuniversitaris/educaciociutadania/
presentacio
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Classes participatives 
Per una formació presencial, col.laborativa i igualitaria: 
reflexió conjunta, cooperació, aprenentatge emocional, 
ajuda entre iguals, debats des de la riquesa i diversitat 
del grup classe. 

Horitzó 
En un moment de tanta complexitat social, econòmica, 
política i de crisi de valors com la que estem vivint, 
l’àmbit de l’educació ha d’assumir el repte de fomentar 
i desenvolupar nous projectes de convivència. 
L’educació en valors i per a la ciutadania és avui una 
preocupació central i una tasca important de totes i 
tots els professionals de l’educació id’altres 
professionals que, sense teniruna funció educativa 
explícita, també estan educant en valors i formen 
ciutadans i ciutadanes.  
El Màster ofereix eines per avançar en aquesta 
responsabilitat educativa i social.

Destinatàris/es 

S'adreça a tots els llicenciats/des i graduats/des que 
vulguin incorporar l'educació en valors i per a la ciutadania 
en el seu camp d'acció professional. 

Va dirigit al professorat de primària i secundària, als 
professionals de la pedagogia, psicopedagogia, educació 
social i treball social, així com a d'altres de l'educació no 
formal i informal, el tercer sector, els mitjans de 
comunicació, l'administració educativa i les entitats 
socials. 

En la mesura que l'educació en valors és una funció 
humana present arreu, ens adrecem a tothom que 
consideri que des del seu lloc de feina està educant. 

Objectius 

El Màster Oficial que ofereix la Facultat d'Educació en 
Educació en Valors i per a la Ciutadania capacita per 
desenvolupar projectes d'educació en valors en diferents 
àmbits professionals. 

Simultàniament, per aquells estudiants que també 
desitgin orientar-se a la recerca i a la realització de la tesi 
de doctorat, el màster oferirà un panorama teòric i 
metodològic apropiat per aquesta finalitat.  

Una vegada superats els 60 crèdits del màster es pot 
iniciar el doctorat. 

Sortides formatives 
Per una formació oberta: visites a exposicions, anades a 
teatre i altres activitas culturals que ajuden a pensar i 
viure l'educació en valors.

Treball i avaluació individualitzats 
Per una formació a mida: l'alumnat tria les temàtiques a 
desenvolupar segons els seus interessos i és avaluat 
d'acord a les eleccions realitzades. 


