
Des del primer moment el 
lector d’unes PÀGINES 

ESPECIALS que presenten 
qualsevol matèria, ja sap que 
no s’hi trobarà una crítica ne-
gativa, ni tants sols una sola 
feblesa del que s’hi vol expli-
car. No descobrim res de nou. 

Llavors perquè cal valo-
rar el que us presentem? 

Primer, perquè ho insertem 
en una publicació universi-
tària independent i això vol 
dir que s’hi ho admetem és 
perquè creiem amb l’oferta 
docent i de formació de post-
grau que us presentem.

I segon perquè aquestes PÀ-
GINES ESPECIALS -com 
d’altre material complemen-
tari- s’ha preparat des de 
l’experiència de l’estudiantat 
que està estudiant o ha estu-
diat a la Universitat de Lleida 
(UdL). Aquí no hi ha cuinatge 
fred d’un gabinet de promo-
ció, aquí hi ha experiència de 
base, que es sinònim de més 
credibilitat.
 
Té sentit fer un Màster 
avui? 

La resposta és radicalment sí. 
Per una banda hi ha uns Màs-

necessaris perquè habiliten 
per exercir activitats professi-
onals regulades o en general, 
el Màster aporta un conjunt 

de competències que capaci-
ten per a l'exercici d'activitats 
professionals en els àmbits 
d'especialització correspo-
nents.

Independentment de com 
s’acabi resolen el canvi de la 
política de graus i màsters 
que s’estan gestant des de les 
administracions catalana i es-
panyola, el “Màster” té una 
clara orientació professiona-
litzadora o també una vocació 
de lligam amb la investigació 
d’alt nivell.

Té sentit avui fer un Màs-
ter a la UdL?

Doncs sí. I la raó és perquè 
en els nostres Màsters hi ha 
una singularització molt im-
portant: Els Màsters de la 
UdL estant dissenyats per-
què hi hagi un bon resultat en 
l’ocupabilitat de l’estudiant. 
O sigui que el Màster serveixi 
per trobar feina i que aquesta 
inserció laboral sigui aconse-
guint feina de qualitat.

Tothom sap que és “feina de 
qualitat” tant en l’exercici 

-
quat del lloc i amb la remu-
neració adequada. Aquest és 
l’objectiu. 

Tot això no s’improvisa i és 
des de la Universitat que dis-
senyem un “Mapa de Màs-
ters” totalment lligat a les 
necessitats econòmiques, so-

cials i culturals del context 
social i econòmic que els nos-
tres estudiants han d’exercir 
les seves professions. 

Per això les ofertes de Màs-
ters van canviant no només 
perquè canvia l’oferta i la de-
manda, sinó també perquè la 
constant renovació ens per-
met aportar uns estudis de 
postgraus innovadors. Aques-
ta innovació ens permet dia a 

-
zació dels estudis.

Estudis de màster que moltes 
vegades són producte d’anys 
de treball de grups de recerca 
de la UdL que com a culmina-
ció de les seves investigacions 
li donen una traducció docent. 
I això també ha permès crear 
l’oferta dels Màsters interuni-
versitaris amb col·laboració 
d’universitats de Catalunya o 
estatals o a nivell internacio-
nal.

No és només l’intercanvi de 
continguts, de sistemes de 
docència a l’aula i a les pràcti-
ques corresponents, els Màs-
ters de la UdL incorporen l’in-
tercanvi de professorat vingut 
d’arreu per enriquir i interna-
cionalitzar l’oferta docent.

Lògicament els Màsters tam-
bé s’adeqüen a les diferents 
fórmules docents i l’oferta va 
des dels Màsters presencials, 
els semi-presencials i els vir-
tuals. Els Màsters es fan a les 
aules de la UdL o se seguei-
xen correlativament a diver-
ses universitats col·labora-
dores. I en molts Màsters hi 
ha pràctiques a empreses de 
cada sector d’estudi, seguint 
una altra de les nostres singu-
laritats fortes de la UdL: que 
és realitzar a tots els nostres 
Graus pràctiques obligatòries 
externes.

UdL
Màsters

PÀGINES ESPECIALS

Els Màsters Oficials de la Universitat de Lleida 2016-2017

                (Continua 
                 a la pàgina VI)



II
Àmbits: 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGRÀRIA I 
ALIMENTÀRIA 

GESTIÓ MULTIFUNCIONAL DE 
SUPERFÍCIES FORESTALS

a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 

(ETSEA)

MÀSTER EN GESTIÓ I INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Aquest Màster pretén 
formar uns titulats 

en una vessant eminent-
ment tècnica i molt lliga-
da a la realitat del sector, 
per això es planteja com 
a màster professionalit-
zant. Aquests professio-
nals hauran de ser com-
petents com a gestors 

de la qualitat i el bon 
funcionament de la in-
dústria alhora que saber 
dinamitzar la part més 
innovadora de l’empresa 
en un entorn fortament 
competitiu. El Màster a 
part de la vessant més 
tècnica, s’ha afegit un 
mòdul amb enfocament 

empresarial seguint el 
suggeriment dels profes-
sionals que en l’actuali-
tat desenvolupen la seva 
professió en indústries 
agroalimentàries, com 
enginyers agrònoms o 
graduats en ciència i tec-
nologia d’aliments.

MÀSTER EN PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS 

Aquest Màster ofe-
reix una formació 

en els àmbits de con-
trol de plagues, malal-
ties i males herbes amb 
criteris econòmics, to-
xicològics i mediambi-
entals. A més, també 

forma investigadors 
capaços de desenvo-
lupar i aplicar nous 
mètodes de control 
respectuosos amb la 
salut humana i el medi 
ambient.  És un Màs-
ter interuniversitari de 

la Universitat de Llei-
da ofert conjuntament 
amb la Universitat 
Jaume I i la Universitat 
de Girona.

MÀSTER EN SANITAT I PRODUCCIÓ PORCINA

Màster que forma tècnics 
que contribueixin a la ca-
dena de producció porci-
na, sobre la base d’un sis-

a nivell tècnic i econòmic, 
utilitzant tècniques de pro-
ducció respectuoses amb 

el medi ambient i benestar 
dels animals. És un Màster 
interuniversitari de la UdL 
reconegut també la Uni-
versitat de Saragossa i la 
Universitat Complutense 
de Madrid.

MÀSTER EN MILLORA GENÈTICA VEGETAL 
Màster que capaci-
ta per desenvolu-
par noves varietats 
adaptades a les di-
ferents condicions 
ambientals, amb 

dels insumos i inte-
grades en sistemes 
agraris viables am-
biental i econòmi-

cament. Integra ins-
truments de biologia 
molecular, biologia 
cel·lular, genòmica, 
biotecnologia i bi-
oinformàtica per mi-

programes de millo-
ra tradicionals. 

És un Màster interu-

niversitari de la UdL 
ofert conjuntament 
amb el “Instituto 
Agronómico Medi-
terráneo de Zarago-
za” (IAMZ) del “Cen-
tro Internacional de 
Altos Estudios Agro-
nómicos Mediter-
ráneos” (CIHEAM).MÀSTER EN ENGINYERIA AGRONÒMICA

Màster que habilita per a 
l’exercici de la professió 
d’Enginyer Agrònom que 
és el tècnic superior amb 
capacitat per a la gestió, 
per al projecte i la plani-

-
limentàries i mediambi-
entals com la producció 

agrícola i ramadera, la 
transformació d’aliments, 
el disseny d’infraestruc-
tures rurals, la gestió del 
territori, etc. tot això en un 
context de sistemes agraris 
viables ambiental i econò-
micament.

MÀSTER EN GESTIÓ DE SÒLS I AIGÜES

Màster que forma en 
els principis bàsics 
de maneig de sòls 
i aigües en l’àmbit 
agrícola, forestal i 
hidrològic, en l’ús 
racional de tots dos 
recursos i que pre-
vegi els riscos. Es 

basa en la generació 
i ús de la informació 
sobre sòls i aigües, 
del diagnòstic dels 
riscos de degradació 
i de les tècniques de 
gestió per preveu-
re’ls o mitigar-los. 
És un Màster interu-

niversitari de la Uni-
versitat de Lleida 
ofert conjuntament 
amb la Universitat 
de Barcelona, Uni-
versitat Autònoma 
de Barcelona i la 
Universitat Pública 
de Navarra.

MÀSTER EN 
ENGINYERIA 
DE FORESTS

Els titulats en el Màs-
ter en Enginyeria de 
Forests són professio-
nals formats tècnica-
ment per a la gestió, el 
disseny i la innovació 
del mitjà rural fores-
tal. Amb caràcter pre-
ferent s'especialitzen 
en la gestió dels recur-
sos naturals renova-
bles (fonamentalment 
vegetació, fauna i pai-
satge) i, per tant, en el 

disseny i execució d'ac-
tivitats dirigides a la 
seva ordenació, apro-

-
ció industrial, defensa, 
conservació i restaura-
ció. 

Aquest Màster capaci-
ta per a l'exercici de la 
professió d'Enginyer 
de Forests. Es trac-
ta d'una formació en 
l'àmbit de l'enginyeria 
aplicada a la gestió, 

en les diferents bran-
ques de l'activitat pro-

fessional, que inclouen les 
àrees de producció vegetal 
i animal, Enginyeria Rural, 
Indústries Agroalimentàries 
i l'Economia Agrària.

MÀSTER UNIVERSITARI 
ERASMUS MUNDUS EN 
GESTIÓ FORESTAL I DE 

RECURSOS NATURALS AL 
MEDITERRANI (MEDFOR)

 
 El MEDfOR consisteix en un 
programa de màster ofertat 

per un consorci que inclou 
set universitats molt ben va-
lorades internacionalment 
-Universitat de Lisboa, Uni-
versitat de Pàdua, Itàlia, 
la Universitat de Lleida, la 
Universitat de Valladolid, 
Universitat Tècnica de Kara-
deniz, Turquia, Universitat 
de Tuscia, Itàlia, Universitat 
Portuguesa Catòlica-,  i tam-
bé amb el suport d'un panell 
de consultors 
i setze partners   



III

ÀMBITS EN TERRITORI, PATRIMONI I CULTURA 
a la FACULTAT de LLETRES

MÁSTER EN 
PERITATGE, 

AVALUACIÓ I 
ANÀLISI D’OBRES 

D’ART

Màster  en emprenedoria i alta 
professionalització en Histò-
ria de l’Art i sorgeix com a res-
posta a una creixent demanda 
social en la formació de veri-
tables professionals experts 
en art, en tots els aspectes re-
latius a l’estudi, investigació 
i difusió del patrimoni artís-
tic i cultural expressat en les 
seves més àmplies i variades 
manifestacions. Es dirigeix a 
una formació en la praxi em-
pírica i estudis aplicats, a peu 
d’obra, amb l’objectiu de mi-
llorar, de forma convincent, 

-
bilitat dels historiadors de 
l’art. És un Màster innovador 

té com a objectiu principal la 
formació de professionals ex-
perts en art, capaços de crear, 
desenvolupar i gestionar la 
seva pròpia empresa.

MÁSTER EN 
ENSENYAMENT 

D’ESPAÑOL / CATALÀ 
PER A 

IMMIGRANTS
 
Màster que forma per ense-
nyar la llengua i la cultura a 
persones que no tenen l’es-
panyol o el català com a llen-
gua materna, especialment 
en contextos d’immigració; a 
persones que desitgin treba-
llar en el disseny, elaboració 
i/o edició de materials di-
dàctics pensats per a l’apre-
nentatge d’una llengua i una 
cultura estrangeres; o a per-
sones que desitgin treballar 
en mediació intercultural i en 

integració de col·lectius es-
trangers. 

MÁSTER EN 
LLENGÜES APLICADES

 
Màster que forma experts en 
la gestió de la comunicació en 
situacions de plurilingüisme 
i multiculturalitat. Les as-
signatures s’agrupen en tres 
àmbits, el de la comunicació 
intercultural; el de l’aprenen-
tatge i l’ensenyament de llen-
gües en entorns multilingües 
i el de la mediació lingüística 
en empreses i institucions. 

MÁSTER EN IDENTITAT 
EUROPEA MEDIEVAL

 
És un Màster interuniversi-
tari  i virtual que culmina la 
cooperació entre destacats 
grups de recerca d’entre cinc 
universitats:  la Universitat de 

Lleida (coordinadora), Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona, Universitat de Girona, 
Universitat Rovira i Virgili 
i la Universitat de Murcia. 
El Màster vol impregnar als 
estudiants una cultura de la 
recerca i la innovació, així 
com de sensibilitzar i dotar 
de recursos d’actuació vers 
el divers patrimoni medieval. 
assumint una plena multidis-
ciplinarietat. Es cursarà un 
innovador pla d’estudis dotat 
de matèries que atenen les di-
verses disciplines que estudi-
en l’Edat Mitjana europea. 

Per això, cursar el present 
Màster garanteix formació a 
nivell d’expert en “Construc-
ció històrica d’Europa”, “In-
tercanvis i difusió artística a 
Europa” o “Llengües i litera-
tures en l’Edat Mitjana”.

           provinents de les    
principals organitzacions 
internacionals de recerca, 
treballant en totes les àre-

per el forestry mediterra-
ni i gestió dels recursos 
naturals.

MÀSTER EN INCENDIS 
FORESTALS. CIÈNCIA 
I GESTIÓ INTEGRAL 

(MÀSTERFUEGO)

 Màster que proporcio-
na coneixements teòrics 
i pràctics per al desenvo-
lupament d’activitats pro-
fessionals relacionades 
amb els diferents llocs de 
treball de caràcter tèc-
nic del sistema de maneig 
d’emergències. Proporci-
ona coneixements i eines 
avançades per a la gestió 
preventiva del paisatge 
forestal enfront dels in-
cendis, oferint una visió 

-

ció i ordenació del terri-
tori, subjecta a criteris 

efectivitat i rendibilitat 
operacional de les acci-
ons de control i extinció. 

-
pletar l’oferta formativa, 
ha estat inclòs un mòdul 
dirigit a la revisió i actu-
alització de procediments 
i tècniques per escometre 
els treballs de restauració 
post-foc.

El lideratge i coordinació 
d’aquest Màsters és de la 
UdL, col·laborant-hi la 
Universidad de Córdoba i 
la Universidad de León.

MÀSTER EN 
PLANIFICACIÓ 

INTEGRADA PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

RURAL I LA GESTIÓ DEL 
MEDI AMBIENT 

Màster que forma en l’àm-

desenvolupament de les 
àrees rurals i la gestió del 
medi ambient mitjançant 
l’anàlisi i la integració dels 
components naturals, 
econòmics i socials que 
conformen els sistemes 
rurals, i l’aplicació de tèc-
niques modernes d’avalu-
ació de recursos i de ges-
tió de la informació com 
a eines per a la presa de 

de l’especialització capa-
cita para assumir tant res-
ponsabilitats tècniques 
en aquest àmbit com per 
desenvolupar investigació 

El Máster esta organitzat a 
més  de la UdL,  per el “Ins-
tituto Agronómico Medi-
terráneo de Zaragoza” del 
“Centro Internacional de 
Altos Estudios Agronó-
micos Mediterráneos”. 

   
i



IV

INVESTIGACIÓ 
BIOMÈDICA  

Facultat de Medicina

Aquest Màster és una oferta 
de formació que fa d'enllaç en-
tre l'àmbit  acadèmic i el de la 
recerca, formant investigadors 
que podran incorporar-se als 
grups de recerca de l'IRBLlei-
da o a grups d'altres centres o 
institucions.

L'objectiu d’aquests estudis 
és la formació d'investigadors 
plenament capacitats per a dur 
a terme un projecte de recer-
ca i coneixedors dels models 
d'estudi i les tècniques més 
capdavanteres. A més, ofereix 
als alumnes les eines necessà-
ries per afrontar amb èxit les 
possibles sortides professio-
nals en recerca bàsica i clínica, 
en la indústria biotecnològica, 
la comunicació i edició cientí-

 
EDUCACIÓ 

PER A LA SALUT  
Facultat d’Infermeria

Amb aquest màster es pretén 
capacitar l’estudiant perquè 
esdevingui especialista en 
educació per a la salut i per-
què pugui respondre com a 
expert a les demandes sobre 
aquest tema des dels diferents 
nivells i àmbits d’intervenció. 

Per això, el professional hau-
rà de: Adquirir i actualitzar el 
coneixements i les habilitats 
del camp de l’educació per a la 

programes i activitats d’edu-
cació per a la salut, en l’àmbit 
individual, familiar, de grup 
i comunitari. Estar capacitat 

i crítica en educació per a la 
salut. Desenvolupar actituds 
professionals positives.

RECERCA EN SALUT  
Facultat d’Infermeria

És un Màster Interuniversitari 
que s’ofereix des de la Univer-
sitat de Lleida i la Universitat 
de Vic – Universitat Central 
de Catalunya. El Màster és de 

-
mar en aquelles competències 
relacionades amb l’adquisició 
de coneixements en matèria 
de metodologia de la investi-
gació, així com en la seva apli-
cació en el desenvolupament 
de la recerca en ciències de la 
salut. El sistema de docència 
és semipresencial i va dirigit 
a professionals de l’àmbit de 
ciències de la salut: inferme-

metges, nutricionistes i dietis-
tes i qualsevol altre titulat que 
vulgui investigar en el camp 
de la salut.
 

Àmbit de 
la Salut

Àmbit en Activitat 
Física i Esport

DIRECTOR ESPORTIU  
Institut Nacional 
d’Educació Física 

de Catalunya (INEFC)

Màster que respon a les ne-
cessitats actuals de l’exercici 
professional dels directors 
esportius en els diferents àm-
bits d’aplicació: federacions, 
clubs professionals, clubs 
esportius, escoles esportives, 

-

aconseguir un nivell òptim 
de coneixement i domini tant 
dels continguts com de les 
habilitats personals relacio-
nades amb l’àmbit esportiu, 
dels recursos humans i de 
gestió. 

GESTIÓ ESPORTIVA  
INEFC

Màster que especialitza en 
gestió esportiva en cadascun 

-
port per poder respondre a 
les necessitats actuals del fe-
nomen esportiu. S’ofereixen 
dos itineraris, un de caràcter 
professionalitzador dirigit a 
la inclusió al mercat de tre-
ball professional i un altre de 
caràcter investigador per qui 

vulgui obtenir el títol de Doc-
tor. 

DRET ESPORTIU 
INEFC

Màster que forma en el dret, 
tant públic com a privat, dels 

S’ofereixen dos itineraris, un 
de caràcter professionalitza-
dor dirigit essencialment a la 
inclusió al mercat de treball 
professional i un altre de ca-
ràcter investigador per qui 
vulgui obtenir el títol de Doc-
tor. 

DRET ESPORTIU 
INTERNACIONAL 

INEFC

Màster que especialitza en 
les peculiaritats que ofereix 
el dret quan ha de ser aplicat 
al fenomen esportiu i, espe-
cialment, en el context inter-
nacional dins del marc del 
Moviment Olímpic i les Fede-
racions Internacionals. Està 
previst oferir el màster en 
dues versions lingüístiques 
diferenciades, una en espa-
nyol per als alumnes pro-
vinents de l’àrea Iberoameri-
cana i una altra en anglès per 
a alumnes provinents de la 
resta del món. 

Altres Màsters interuniversitaris Coordinats per una altra universitat 
i sense matrícula a la UdL

MÀSTER EN CIÈNCIES 
SOCIALS DEL 

DESENVOLUPAMENT: 
CULTURES I 

DESENVOLUPAMENT 
A L'ÀFRICA

L'objectiu del màster és for-
mar professionals i investi-
gadors capacitats per fer ope-
ratives en contextos africans 
les competències i coneixe-
ments adquirits prèviament, 

potencials oferts per aquests 
contextos. Per fer això, han 
de ser capaços, en el sector en 
el que cadascú estigui format, 
de detectar, analitzar i, en el 
seu cas, dinamitzar, els fac-
tors socioculturals, polítics, 
econòmics, externs i, sobre-
tot, interns que intervenen en 
els processos de desenvolupa-
ment de les societats africa-
nes, incloses les comunitats 
de la diàspora. Coordina la 
Universitat Rovira i Virgili.

MÀSTER EN 
NANOTECNOLOGIA 
MEDIAMBIENTAL

Un objectiu fonamental 
d'aquest màster semipresen-
cial és la formació de profes-
sionals per a l'exercici d'acti-
vitats professionals superiors 
en diferents àmbits: produc-
ció de nous materials, indús-
tria electrònica, farmacèutica, 
química, aeroespacial, agro-
alimentària, biotecnològica, 
etc. - consultories, investiga-
ció, docència i tots centrats en 
el seguiment de la interacció 
nanomaterials / medi ambi-
ent. Coordina la Universitat 
de Saragossa.

MÀSTER EN JOVENTUT 
I SOCIETAT

L'objectiu del màster és con-
solidar una oferta formativa 
permanent en l'àmbit de la 
recerca, la intervenció i les 
polítiques públiques en jo-

ventut. Té un enfocament 
tant professionalitzador com 
de recerca. Així doncs, el do-
ble enfocament de la titulació 
es tradueix en dos objectius: 
Oferir especialització avança-
da en la intervenció amb joves 
i en les polítiques de joven-
tut. I proporcionar formació 
avançada en recerca i estudis 
de joventut. Coordina la Uni-
versitat de Girona.

MÀSTER EN ESTUDIS 
DE DONES, GÈNERE I 

CIUTADANIA

L'objectiu general del màster 
és formar investigadors i pro-
fessionals capaços d'introduir 
la perspectiva de gènere en la 
recerca, la docència i la gover-
nança. Té dues especialitats: 
una formar investigadors i 
professionals capaços d'apli-
car la transversalitat de gène-
re a la recerca, la docència i la 
pràctica professional en tots 

els àmbits del coneixement ci-
-

es socials i humanes. I l'altra 
especialitat és formar profes-
sionals que puguin intervenir 
en el disseny, la implementa-
ció i l'avaluació de polítiques 
públiques des d'una perspec-
tiva de gènere i feminista, i en 
el disseny, la implementació 
i l'avaluació de plans d'igual-
tat. Coordina la Universitat 
de Barcelona.

MÀSTER EN 
NEUROCIÈNCIES

El màster pretén abordar les 
Neurociències des d'una pers-
pectiva multidisciplinària i 
transversal, des de la Neuro-

Psicologia Experimental i la 
Neuroimatge. Aquest màster 
està emmarcat en el Progra-
ma de Doctorat de Biomedici-
na. Coordina la Universitat de 
Barcelona.



V
Àmbit en Educació, Societat i Qualitat de Vida

MÀSTER EN ENGINYERIA 
INFORMÀTICA- 

Escola Politècnica Superior (EPS)

Aquest màster dóna accés a la professió 
d'enginyer en computació, proporcionant 
l'experiència necessària i el coneixement 
per dirigir i desenvolupar projectes inno-
vadors relacionats amb les TIC, que actu-
alment són essencials en les empreses lo-
cals, nacionals, estatals i internacionals. 

MÀSTER EN ENGINYERIA 
INDUSTRIAL - EPS

Màster que habilita per a l’exercici de la 
professió d’Enginyer Industrial que am-

plia les competències dels enginyers tèc-
nics obrint-los noves perspectives profes-
sionals. Es tracta d’un màster generalista 
en el qual es veuen temàtiques molt àm-
plies de l’enginyeria com la gestió, la me-
cànica, l’electrònica, l’energia, la cons-
trucció i les instal·lacions. 

DOBLE TITULACIÓ DE MÀSTERS:

 MÀSTER EN ENGINYERIA 
INFORMÀTICA - 

MASTER DEGREE IN 
COMPUTATIONAL SCIENCE

És una doble titulació entre l’Escola Po-
litècnica Superior de la Universitat de 

Lleida i el  “ITB Institut Teknologi Ban-
dung” localitzat a la ciutat de Bandund 
d’Indonesia, que neix amb la voluntat 
d'oferir als estudiants de qualsevol de les 
dues universitats  la possibilitat d'assolir 
una segona titulació en una universitat 
estrangera que els capaciti per afrontar 
amb majors garanties d'èxit els seus fu-
turs reptes laborals i els obri les portes al 
mercat laboral Europeu i Asiàtic. 

Amb aquesta doble titulació els estu-
diants d'ambdues universitats tindran 
l'oportunitat d'estudiar com a mínim un 
any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a 
l'altra universitat i rebre un títol d'amb-
dues institucions.

Àmbit en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

MÀSTER EN EDUCACIÓ 
INCLUSIVA - Facultat 

d’Educació, Psicologia i 
Treball Social (FEPTS) 

Màster professionalitzador 
i de recerca que capacita per 
dissenyar, aplicar i avaluar 
propostes i plantejaments 
educatius que promoguin 
canvis per assegurar una in-
clusió real de totes les perso-
nes i contribueixin al desen-
volupament d’institucions 
escolars i socials inclusives o 
bé capacita per investigar i fer 
una tesi doctoral sobre aques-
tes mateixes propostes i plan-
tejaments inclusius. Interuni-
versitari i semipresencial. 

MÀSTER EN FORMACIÓ 
DEL PROFESSORAT 

DE SECUNDÀRIA 
I BATXILLERAT, 

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I 
ENSENYAMENT 

D'IDIOMES - FEPTS 

Màster que habilita per poder 
exercir com a professor/a en 
un centre de secundària pú-
blic, concertat o privat tant en 
l’àmbit de l’ensenyament se-
cundari obligatori i/o posto-
bligatòria, en centres d’edu-
cació secundària, batxillerat, 
formació professional i esco-
les d’idiomes. 

MÀSTER EN 
TECNOLOGIA 
EDUCATIVA: 

E-LEARNING I GESTIÓ 
DEL CONEIXEMENT - 

FEPTS 

El Màster interuniversitari i 
virtual que capacita, des d’una 
orientació d’innovació i/o re-
cerca educatives, per a la pla-

de processos d’e-learning; per 
al disseny i desenvolupament 
d’entorns tecnològics, mate-
rials multimèdia i escenaris 
d’aprenentatge i per fer un ús 
estratègic de la informació i el 
coneixement. 

MÀSTER EN 
PSICOPEDAGOGIA - 

FEPTS 

Màster que capacita per in-
tervenir en l’organització sis-
tematitzada del coneixement, 
i com a disciplina amb vali-
desa intrínseca, actua en un 
doble vessant: sobre el sub-
jecte-grup i les seves particu-
laritats, i sobre els processos 
formatius. La Psicopedagogia 
encara que creada inicialment 
amb una orientació clarament 
escolar, amb el temps, ha po-
gut traspassar l’orientació 
merament formal i situar-se, 
a més, dins dels processos no 
formals de tipus: informatius, 
assistencials o laborals. 

MÀSTER EN 
PSICOLOGIA GENERAL 

SANITÀRIA - FEPTS 

Màster que prepara per a la 
detecció i intervenció psicolò-
gica dels problemes emocio-
nals, de relació i de naturalesa 
psicopatològica relacionats 
amb la salut mental. S’adqui-
reixen les habilitats professi-
onals basades en el bagatge 

-
cada a l’àmbit de la salut i de 
la Psicologia General Sanità-
ria. 

MÀSTER EN GESTIÓ I 
AVALUACIÓ DE LA 

INTERVENCIÓ PER A LA 
TRANSFORMACIÓ 

SOCIAL - FEPTS 

El màster és un programa de 
formació innovador que té 
per objectiu formar a profes-
sionals en competències per 
a la gestió i avaluació de les 
intervencions psicològiques 
socials i educatives. L’interès 
d’aquesta acció formativa és, 
respondre a les necessitats del 

de la intervenció psicosocio-
educativa integrant els exer-
cicis de l’operacionalització i 
l’avaluació dels resultats i de 
l’impacte dels projectes d’ac-
ció social.



VI

MÀSTER EN SISTEMA 
DE JUSTÍCIA PENAL - 

Facultat de Dret 
i Economia (FDE)

Aquest màster interuniversi-
tari  i semipresencial analitza 
en profunditat les disciplines 

-
onament del sistema de jus-
tícia penal, especialment les 
branques del coneixement ju-
rídic que incideixen en aquest 
funcionament, com el dret 
processal penal, el dret penal 
substantivo o el dret peniten-
ciari i l’execució penal. A més 
de les matèries de base més 
empírica que expliquen la gè-
nesi del delicte i els efectes 
que aquest genera en les vícti-
mes, com la Criminologia i la 
Victimologia. 

MÀSTER EN 
ADVOCACIA - FDE

Màster organitzat en col·labo-
ració amb el Col·legi de l’Ad-
vocacia de Lleida que faculta 
per concórrer a la prova que 
d’acord amb la Llei i el re-
glament d’accés a l’advocacia 
dóna lloc a l’obtenció del títol 
d’advocat/a. 

DOBLE TITULACIÓ 
DE MÀSTERS: 

Màster en Advocacia i 
Màster en Sistema de 
Justícia Penal - FDE

Tot i que el màster d’advoca-
cia contribueix a la formació 
pràctica de base necessària 

per a l’exercici de la profes-

l’àmbit de l’especialització. 
En un context en què l’espe-
cialització és un valor amb 
elevada demanda en els nous 
models de gestió dels despat-
xos d’advocats, la formulació 
de la doble titulació màster 
en advocacia/màster en sis-
tema de justícia penal permet 
conjugar la formació pràcti-
ca general per l’exercici de la 
professió amb l’especialitza-
ció en l’àmbit jurídico-penal 
requerides per poder exercir 
com advocat penalista.

MÀSTER EN 
COMPTABILITAT, 

AUDITORIA I CONTROL 
DE GESTIÓ - FDE

Màster dirigit als titulats que 
vulguin desenvolupar les se-
ves competències i conei-
xements en comptabilitat, 

elements fonamentals d’in-
formació sobre empreses i 
entitats en general. Hi ha tres 
alternatives per cursar el màs-
ter: 1. Modalitat auditoria 2. 
Modalitat controlling 3. Mo-
dalitat auditoria i controlling.
 

DIRECCIÓ I GESTIÓ 
LABORAL - Escola 

Universitària de 
Relacions Laborals

(Centre adscrit a la UdL)

Màster que forma professio-
nals d’alt nivell en l’àmbit de 
les relacions laborals, recur-

sos humans i direcció d’em-
presa tant en l’àmbit privat 
com en el públic. I tot això 
dins de l’àmbit de construcció 
europea: aspectes jurídics i 
econòmics. 

MÀSTER EN GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA - FDE

Màster que té com a objectiu 
l’adquisició per part de l’alum-
nat d’una formació avançada 
de caràcter professional i es-
pecialitzada, dirigida a perso-
nes graduades en l’àmbit de 
les ciències jurídiques, econò-
miques, polítiques, empresa-
rials, sociològiques i socials, 
amb caràcter general, com a 
Gestors Administratius. Tot 
això en el marc de l’Estatut 
Orgànic de la professió de 
Gestor Administratiu. Semi-
presencial. 

MÀSTER EN GESTIÓ 
INTERNACIONAL DEL 
TURISME - "OSTELEA, 
Escola Universitària de 
Turisme - Barcelona" 

(Centre adscrit a la UdL)

Màster que forma professio-
nals i directius perquè puguin 
liderar projectes empresarials 
globals en el sector turístic, i 

presa de decisions dins d’un 
sector tan globalitzat i dinà-
mic com és el del turisme. 
I tot, sense deixar de costat 
l’impacte de les tecnologies 
de la comunicació i l’intercan-

vi de coneixements i infor-
macions, no solament entre 
especialistes sinó entre els 
ciutadans, potencials clients 
del sector, aspecte que des-
taca especialment en la ges-
tió turística global en aquests 
moments. 

MÀSTER EN ESTUDIS 
DE GÈNERE I 

GESTIÓ DE POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT - FDE

Màster dirigit a la formació 
d’experts i expertes en l’apli-
cació de la perspectiva de gè-
nere a les tasques professio-
nals, en el tractament de la 
violència de gènere i en l’apli-
cació de la categoria “gènere” 
a la recerca en l’àmbit de les 
ciències jurídiques, humanes 
i socials. 

L’objectiu general del màster 
és establir les bases teòriques 
i metodològiques per iden-

-
gualtat per raó de sexe i els 
indicadors de violència de gè-
nere, així com per intervenir 
a través de l’obertura de nous 
camins del coneixement mit-
jançant la recerca en estudis 
de les relacions de gènere, i a 
través del disseny, implemen-
tació i avaluació d’actuacions 
encaminades a la consecució 
de la igualtat d’oportunitats i 
de tracte entre homes i dones 
i al tractament i eradicació de 
la violència familiar, social i 
estructural contra les dones. 

Postgraus en Construcció Europea: 
Aspectes Jurídics i Econòmics

La internacionalització dels Màsters 
de la UdL també és un fet, no només 
pels pactes bilaterals amb altres cen-
tres, sinó també per l’intercanvi de 
docents i per començar a consolidar 
Màsters de doble titulació amb uni-
versitats estrangeres.

Estudiar Màsters a la UdL s’està 
produint per tres camins: 

Quasi una necessitat per a tots 

aquells que han seguit estudis de 
Grau als nostres centres i que de ma-
nera continua s’apunten a estudis de 
postgrau. Una pràctica que incenti-
vem vivament.

També hi ha el retorn a les aules de 
postgrau d’estudiants joves que des-
prés d’un breu tall en els estudis hi 
tornen. També una intel·ligent estra-
tègia d’aprenentatge que animem a 
realitzar-la. 

Però cada dia més hi ha professionals 
ben consolidat en les seves feines que 
senten la necessitat de posar-se al dia 
i es matriculen als Màsters. I aquests 
professionals que saben de les regu-
lacions, que saben del mercat com-
petitiu i que saben de l’estabilitat de 
la feina, aquesta matriculació la fan 

-

els més consolidats i que són l’estructura acadèmi-
ca que dona els fonaments a una UdL innovadora.

Nosaltres apostem pels Màsters de la UdL ... i tu? 
Reforça’t professionalment i consolida una feina.     

www.udl.cat

(Ve de la pàgina I)
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