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Màster Criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa 
                                                          curs acadèmic 2019–2021  

 
Formació holística centrada en la criança dels infants durant els 0-3 anys i en la importància de la xarxa social  

i intersectorial (educació, salut, atenció social, cultura, esport, justícia...) per l’acompanyament a les famílies 

 
4 RAONS PER A ESCOLLIR AQUEST MÀSTER 

• Per la seva bona combinació entre teoria i pràctica 

• Per la seva naturalesa holística i intersectorial 

• Per la seva metodologia participativa i oberta a l’aprenentatge i enriquiment personal 

• Per la seva sòlida capacitació professional 

DESTINATARIS 
• Professionals que treballen amb infants de 0-3 i famílies, o bé persones que vulguin ampliar la seva 

formació en l’àmbit de la petita infància 

 

OBJECTIUS 
• Aprofundir en els coneixements específics sobre el desenvolupament evolutiu dels infants i les seves 

necessitats per afavorir un entorn adequat per al seu desenvolupament  

• Adquirir coneixements específics sobre els processos de formació de la parella, la gestació, el naixement, 

la maternitat, la paternitat,  la criança i l’educació en el context familiar 

• Reforçar les competències per l’apoderament dels pares i mares, tot incrementant el seu grau de 

confiança per criar i educar les filles i fills 

• Formar nous professionals per acompanyar a dones i homes en l’assumpció d’una nova identitat quan 

es converteixen en mares i pares, ajudant a comprendre tant les pròpies necessitats i estats emocionals com 

les dels seus fills/es 

• Adquirir estratègies i habilitats per al treball en grups de suport a la criança amb infants i famílies 

• Capacitar nous professionals per intervenir preventivament en l’àmbit de la petita infància, potenciant 

la consolidació d’un vincle afectiu de qualitat a través del treball en xarxa intersectorial 
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METODOLOGIA 
• Classes presencials i seminaris 

• Observacions en serveis de petita infància i famílies 

• Viatge d’estudi anual amb visites i sessions de treball (preu no inclòs en la matrícula) 

 

AVALUACIÓ 
• Assistència i participació a les sessions de classe  
• Observacions i reflexions en un servei o centre de petita infància i família 

• Carpeta d’Aprenentatge (1r. curs) i Treball de Fi de Màster (2n. curs) 

 

ACREDITACIÓ  
• Postgrau en Acompanyament a les famílies 0-3 en xarxa  

• Postgrau en Criança 0-3 i benestar familiar 

• Màster en Criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa (en el cas d’haver cursat els dos Postgraus i 

presentat el Treball de Fi de Màster) 

• En el cas de no disposar d’una titulació universitària, s’emetrà un Diploma d’Extensió Universitària 

REQUISITS D’ACCÉS  
• Titulació universitària  
• Titulació en cicle formatiu de grau superior 

 

PLACES DISPONIBLES 
• 20 places com a màxim. Es tindrà en compte el currículum acadèmic i l’interès personal 

 

LLOC i HORARI  
• Universitat de Barcelona. Campus Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron 171. Metro Mundet (L3) 

• Divendres de 17.30 a 21.30h. i un Dissabte al mes de 10.00 a 14.00h. i de 15.30 a 19.30h. 
 

PREU 
• Postgrau 2.000 €  

• Màster 2.211 € (si ja s’ha cursat l’altre Postgrau) 
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CONTINGUTS 
• El Màster s’estructura en dos Postgraus independents, però alhora complementaris. 

 
 

      POSTGRAU EN CRIANÇA 0-3 I BENESTAR  

      FAMILIAR                               (30 crèdits) 

 

      POSTGRAU EN ACOMPANYAMENT A LES   

      FAMÍLIES 0-3 EN XARXA     (30 crèdits) 
 

 

Mòdul 1:  El marc: canvi d’època 

         Introducció a la cultura de la infància 
         Transformacions familiars i desig de parentalitat  

         Educar als 0-3   

 

Mòdul 2:  L’infant i la construcció del vincle 
    Gestació 

    Naixement 

    Desenvolupament i salut en la criança 

    Adopcions i acolliments 

    Diversitat en la criança 
 

Mòdul 3:  L’entorn: polítiques i serveis 

    Serveis a la petita infància 

    Polítiques d’infància i família. Experiències i  
    bones pràctiques 

 

Mòdul 4: Observacions, Viatge i Recerca  
 

 

 

Mòdul 1: Introducció als Espais Familiars 
 

Mòdul 2: Perspectiva històrica, sociològica i política 

 

Mòdul 3: Salut i desenvolupament 
 

Mòdul 4: L’infant, la família i la comunitat 

 

Mòdul 5: Característiques del treball en grup i del  

               treball en equip 
 

Mòdul 6: Gestió del servei. Visió estratègica i treball                

               en xarxa 

 
Mòdul 7: Observacions, Viatge i Recerca 

                       

MÀSTER EN CRIANÇA 0-3 i ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES EN XARXA 

(30 + 30 + 3 TFM = 63 crèdits) 
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DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 
• Núria Rajadell i Imma Jeremias 

 

EQUIP IMPULSOR 
• Esteve I. Gay, Imma Jeremias, Laura Torrabadella, Maria Rosa Estela, Núria Rajadell, Núria Vendrell, Sílvia Blanch i  

Vicenç de Febrer  

 

PROFESSORAT 
• Ana Capdevila, Anna Escobedo, Carme Panchon, Carmen Amorós, Consol Tarragó, Cristina Ribera, Elena Carrillo, 

Elisabet Clua, Elisabet Gil, Enric Gras, Esteve I. Gay, Eva Bretones, Imma Jeremias, Iolanda Vives, José Miguel Sunyer, 

Josep Perapoch, Laura Torrabadella, Lola Cabrera, Luis Ruiz, Mari Cruz Molina, Maria Rosa Estela, María Rosa Tarrés, 

Marta Hernández, Marta Portero, Marta Sadurní, Meritxell Ortí, Mireia Escardibul, Mireia Planells, Neus Querol, Noelia 
Rodríguez, Núria Beà, Núria Rajadell, Núria Vendrell, Ortrud Lindeman, Pere Jaume Serra, Pilar González, Rosa Jové, 

Rosa Moyano, Sara Pascual, Sergi Nogué, Sílvia Arévalo, Sílvia Blanch, Sílvia Palou, Sofia Berlanga, Sunsi Segú, 

Teresa Godall, Urgell Poch, Vicenç de Febrer i Xavier Gimeno. 

 

INFORMACIÓ 
• postgraus.educacio@ub.edu  /  tel. 93.403.44.56 / http://www.masterpetitainfancia.cat 

 

AMB EL RECONEIXEMENT DE 
• Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

• Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de Catalunya 
• Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

• Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya 
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