
 
 
 
 
El Màster en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció de la 
Universitat de les Illes Balears és un màster oficial de 60 crèdits.  
 
El Màster s’adreça als estudiants i professionals interessats en l’estudi i la 
recerca en la primera infància, entenent per primera infància el període 
comprès des del naixement fins a 6 anys d'edat, des d’una visió global i 
interdisciplinària. 
 
 

 
Orientació del Màster 
 
El Màster té una orientació acadèmica amb un doble itinerari:  
 
a) Professionalitzador: especialista en primera infància.  
Permetrà aprofundir i especialitzar-se en els temes relacionats amb la 
primera infància, aportant un marc conceptual sòlid i coherent que 
permeti a l'alumnat estudiar el tema de la primera infància des d'una 
perspectiva interdisciplinària necessària per a l'exercici professional.  
 
b) Investigador: programa de doctorat. 
L'orientació investigadora permet als alumnes que hagin seguit un 
itinerari de recerca fer una tesi doctoral  relacionada amb els continguts 
del Màster. El Màster que es proposa pretén contribuir també a la millora 
investigadora en temes clau com: aproximació a les concepcions i 
perspectives actuals relacionades en la primera infància; anàlisi i 
avaluació de programes i contextos d’intervenció en la primera infància; 
anàlisi i avaluació de la formació especialitzada per a la intervenció i 
l'acció amb famílies en la primera infància; disseny i planificació de nous 
escenaris d'intervenció. 
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Cronograma i horari 
El període de docència del Màster s’inicia el dia 10 d’octubre de 2012 i 
finalitza el dia 3 de Maig de 2013. Horari previst: de dimarts a divendres 
entre 16/17 h. a 19/20 hores. 
 
Els mesos de maig i juny es destinaran a la realització del Pràcticum i el 
Treball Final de Màster. 

 
Requisits d’accés 
 
Les persones interessades s’han de preinscriure al màster com a 
formalitat prèvia a la matriculació. Per ser acceptades, es tindrà en 
compte: 
-Els estudis d’accés relacionats amb els àmbits socials, educatius i de la 
salut (pedagogia, educació social, mestres, psicopedagogs, infermeria, 
psicologia, treball social).  
- l'experiència professional acreditada en àmbits professionals 
relacionats amb el programa formatiu 
- les publicacions i investigacions acreditades 
 -la mobilitat durant els estudis previs.  
-una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat o 
de la candidata i els objectius que l'han conduït a demanar plaça en el 
Màster.  
 
L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt 
no inferior al 70%. El candidat haurà de presentar la documentació 
necessària, i si escau degudament acreditada, d'acord amb el que 
estableixi l'òrgan d'admissió.  
 
Preinscripció i matrícula 
Secretaria de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, Campus UIB, Ctra. de 
Valldemossa, Km 7,5. 
Tel.: 971 25 95 97/971173189 
Més informació: maria.balle@uib.es    alex.forteza@uib.es 
Els documents per a la preinscripció, la matrícula i el reconeixement de 
crèdits es poden obtenir a les pàgines següents: 
http://postgrau.uib.cat/calendaris/administratiu/ 
http://postgrau.uib.cat/master/impresos 

 
MODUL ASSIGNATURA Crèdits ECTS 
Mòdul 1 
Primera infància: Concepcions i 
desenvolupament 

Concepcions i perspectives actuals sobre la 
primera infància 

3 

 Nous enfocaments sobre el 
desenvolupament socioemocional i cognitiu 
en la primera infància 

3 

 Història de la família i de la infància 3 

Mòdul 2 
Metodologia investigació  

L’observació i fonts de documentació  3 

 Metodologia de la investigació. Tècniques 
d’anàlisi multivariable  

3 

 Metodologia de la investigació II. Perspectiva 
qualitativa 

7,5 

Mòdul 3 
Perspectives i intervenció des de 
l’àmbit social i educatiu 

Drets i polítiques socials d’atenció a la 
primera infància 

3 

 Estratègies d’intervenció amb famílies en la 
primera infància 

3 

 Serveis socioeducatius i experiències 
educatives innovadores a Europa 

3 

 Models i tècniques d’acolliment i adopció  3 

 Relació entre família, escola i serveis socials 4 

 Mitjans de comunicació i primera infància 2 

 Multiculturalitat e interculturalitat en la 
primera infància 

3 

Mòdul 4 
Perspectives i intervenció des de 
l’àmbit de la salut i el benestar 

Salut mental i prevenció en la primera 
infància 
 

3 

 Desenvolupament infantil i atenció 
primerenca 

3 

 El treball corporal i perspectives 
psicomotrius actuals 

3 

 Entrenament en habilitats socials i 
comunicatives per a professionals de la salut 

5 

 Tècniques de benestar en la primera infància 3 

Mòdul 5 
Pràctiques externes i Treball 
Final de Màster 

Pràctiques externes (itinerari 
professionalitzador) 

5,5 

 Treball Final de Màster (itinerari  prof. ) 6 

 Pràctiques grup de recerca (itinerari 
investigador) 

2,5 

 Treball Final de Màster (investigador) 9 
 

 


