
El perfil d'accés i admissió està vinculat a les titulacions d'infermeria, 
nutrició humana i dietètica, medicina, psicologia, treball social i teràpia 
ocupacional.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a 
setembre, en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admès/a se t'indicaran els passos a seguir, perquè 
pugues matricular-te on-line en la teua Facultat o Escola a través 
d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

Facultat de Ciències de la Salut
facu.salut@ua.es
965 90 35 12
web.ua.es/va/masters-oficials.html
fcsalud.ua.es

Segueix-nos en:

ADREÇAT A PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

INFORMACIÓ I CONTACTE

Per a determinar l'admissió caldrà ajustar-se al títol de grau, o equivalent, 
que el candidat presente com a títol d'accés. S'hi aplicarà aquest barem:

-Graus en infermeria, nutrició humana i dietètica, medicina, psicologia, 
treball social i teràpia ocupacional: 4 punts.

Les assignatures dels expedients acadèmics d'accés presentats seran 
baremades de la manera següent:

Aprovat 1
Notable 2
Excel·lent 3
Matrícula d'honor 4

Els criteris d'admissió són:
Expediente acadèmic: 70 %
Carta motivada amb les raons per les quals l'alumne vol fer el Màster: 
20 %
Formació postgrau relacionada amb el Màster: 10 %

El procés de selecció tindrà lloc si el nombre de sol·licituds supera al de 
places oferides pel programa. En cas contrari, tots els aspirants que 
complisquen el perfil hi seran admesos. El nombre màxim d'estudiants és 
20 i el mínim per a posar en marxa el Màster 15.

Envelliment 
Actiu i Salut
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

Aquest màster presenta un programa formatiu per a estudiants 
procedents de diverses titulacions sanitàries implicades en l'estudi i 
pràctica clínica en envelliment actiu, des d'una perspectiva de salut.

Aporta una perspectiva innovadora a la formació del futur professional al 
servei de les persones majors, tal com queda reflectit en els objectius que 
ens plantegem i en els continguts.

OBJECTIU GENERAL:
Proporcionar als professionals la capacitació específica per a 
desenvolupar eficaçment el treball de gestors d'envelliment actiu i 
promotors de salut.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Formar professionals en envelliment actiu i promoció de la salut. 
Formar professionals amb capacitats per a dissenyar, proposar, 
implementar i gestionar iniciatives estratègiques per a la consecució 
d'un envelliment actiu, saludable i sostenible, en administracions 
públiques o privades d'àmbit nacional i internacional.
Capacitar els professionals per a planificar i gestionar recursos a fi de:  
Capacitar la gent gran per a reduir els factors de risc associats a la 
malaltia i augmentar els factors de protecció de la salut a través 
d'hàbits saludables.  
Promoure factors de protecció del funcionament cognitiu, per mitjà 
d'estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la salut. 
Promoure la salut psicològica i la positivitat en aquesta etapa de la 
vida.
Promoure la participació psicosocial.
Desenvolupar accions d'excel·lència en el doble àmbit de la 
investigació i la formació, que ajuden a comprendre els mecanismes de 
l'envelliment i la fragilitat.

Les competències generals del títol són:

Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels 
problemes i necessitats de salut de les persones majors.
Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al 
procés d'envelliment actiu i saludable.
Capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació.
Conèixer i aplicar els dissenys i mètodes, a més de les eines 
d'investigació avançada per a l'estudi de l'envelliment actiu i 
saludable.
Saber usar les tecnologies de la informació i comunicació i saber 
aplicar les innovacions tecnològiques als projectes.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes 
d'investigació d'interés en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.
Capacitat per a aplicar les tècniques de gestió a la realitat pràctica.
Capacitat per a treballar en equip i amb la població major en la 
resolució de problemes d'envelliment i salut.

La modalitat d'impartició de l'ensenyança en este màster universitari és de 
caràcter semipresencial i en castellà.

PLA D'ESTUDIS

EIXIDES PROFESSIONALS O ACADÈMIQUES

La Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant ha adquirit el 
compromís d'oferir formació d'alta qualificació que facilite la inserció 
laboral dels egressats de titulacions de ciències de la salut. La proposta 
d'aquest màster avala que l'objectiu s'aconseguisca amb èxit. Igualment, 
el perfil d'especialització facilitarà que els titulats desenvolupen funcions 
en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable i siguen capaços de promoure 
estratègies de promoció de la salut entre la gent gran i de la sostenibilitat 
del sistema sanitari, a més de dur a terme les competències pròpies de la 
professió amb un enfocament avançat.

El total de crèdits  requerits en aquest màster universitari és de 60: 42 de 
matèries obligatòries, 6 de pràctiques externes i 12 de treball fi de màster.

Tipus de matèria 

Obligatòries 

Pràctiques externes

Treball fi de màster

Crèdits totals 

Crèdits

42

6

12

60

Línies d'investigació de doctorat:
Els títols de màster  universitari tenen continuïtat acadèmica en el 
programa de doctorat en ciències de la salut. Podeu consultar-ne les línies 
d'investigació en:
http://fcsalud.ua.es/va/estudis/postgrau/doctorat/doctorat.html

Metodologia de la Investigació en Envelliment

Gestió d’Institucions Relacionades amb l’Envelliment

Salut i Fisiopatologia de l’Envelliment

Psicologia de l’Envelliment

Sociologia de l’Envelliment

Estils de Vida i Promoció d’Hàbits Saludables en les Persones 
Majors

ASSIGNATURES PRIMER SEMESTRE

6

3

6

6

3

6

ECTS

ASSIGNATURES SEGON SEMESTRE

4

4

4

12

ECTS

Tecnologies e-health Aplicades a l’Envelliment Actiu i 
Saludable

Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut en les Persones 
Majors

Atenció a la Dependència i Fragilitat en les Persones Majors

Pràctiques Externes

Treball de Fi de Màster

6


