
Per a accedir a les ensenyances oficials de Màster serà necessari estar 
en possessió d'un títol universitari de Grau o Llicenciatura de 
qualsevol branca d'estudis.

Perfil d'ingrés recomanat:

S'establix per a les persones en possessió de títol oficial en Sociologia 
(Grau o Llicenciatura) i altres Graus o Llicenciatures en Ciències 
Socials.

PREINSCRPCIÓ: el procés de preinscripció es realitza mitjançant formulari 
electrònic, gestionat per la Unitat d'Accés del Servei d'Alumnat: 
https://sa.ua.es/es/preinscripcion-master/

MATRÍCULA:  Les persones que siguen admeses en el Màster rebran per 
correu electrònic les instruccions per a matricular-se en la Facultat, a 
través de Uacloud. 
https://economicas.ua.es/es/estudiantes/matricula/matricula-master-
nuevos-estudiantes.html

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Criteris de valoració:

En la baremació dels mèrits per a ingressar al Máster, es tenen en 
compte aquests elements:

Graus o llicenciatures de les branques de ciències socials: 0,5 punts.

Grau o llicenciatura en Sociologia: 1 punt.

Coneixement d'idiomes (1 punt com a màxim):

Anglés B1: 0,5 punts.
Anglés B2: 0,75 punts.
Anglés C1 i C2: 1 punt.

Cal aportar el document acreditatiu del nivell. Consulteu la taula 
d'equivalència de la Universitat d'Alacant en la web del Institut 
de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant en: 

h t t p s : / /web . ua . e s / v a / i c e / s e c r e t a r i a / no rma t i v a - i -
documentacio.html

Expedient acadèmic de grau o llicenciatura (2 punts com a màxim). 
Nota mitjana de l'expedient ponderada fins a 1 punt; en cas de premi 
extraordinari, 1 punt.

Altres mèrits (1 punt com a màxim): coneixement d'altres idiomes en 
nivell superior a B1, haver cursat altres graus o llicenciatures, 
màsters, publicacions científiques o títol de doctor.

Els aspirants estrangers no hispanoparlants hauran d'acreditar el seu 
coneixement de l'espanyol amb certificat oficial de nivell B2 o 
equivalent o haver finalitzat una titulació universitària en un país de 
parla hispana.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

INFORMACIÓ I CONTACTE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
master.economiques@ua.es
965 90 36 70
economicas.ua.es/va/
https://economicas.ua.es/va/estudis/estudis-de-postgrau/master-
universitari-en-innovacio-social-i-dinamiques-de-canvi.html

Innovació Social 
y Dinàmiques 
de Canvi
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Máster en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi té una orientació 
acadèmica, amb aquest pla d'estudis:

Per això, cal que aquestes figures professionals siguen capaces de conèixer 
i analitzar, des d'una perspectiva empírica rigorosa, els principals 
processos de canvi que afecten les institucions socials i empreses, a més de 
dominar les metodologies específiques que permeten gestionar i liderar 
els projectes d'innovació que se situen en el centre d'aquests processos. 

El Màster capacita els i les alumnes per a convertir-se en especialistes amb 
visió, formació i criteri científic i interdisciplinari en la resolució de 
problemes comunitaris i empresarials, combinant la perspectiva 
emprenedora i creativa amb la responsabilitat social. 

Aquesta especialització s'orienta a generar oportunitats d'inserció laboral 
en el sector públic, en el privat i en el tercer sector. Prepara els alumnes per 
a ser directors d'innovació dels serveis i entitats públiques i els capacita, al 
seu torn, com a gestors de la innovació en empresa, ja que incorpora la 
perspectiva organitzacional i de gestió de projectes orientats a la creació 
de nous conceptes, productes i propostes de valor.

MODALITAT I LLENGÜES D'IMPARTICIÓ

El programa s'impartix en modalitat presencial i en espanyol.

Innovació Social: Definició i Evolució. 6 ECTS

PRIMER QUADRIMESTRE

Processos, Dinàmiques del Canvi i Acció Social en 
Societats Avançades.

Inclusió, Participació i Intervenció en Processos 
d'Innovació Social.

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social per a la 
Innovació II.

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social per a la 
Innovació I.

OBLIGATÒRIES

SEGON QUADRIMESTRE

Eines per a la Gestió d'Equips en els Processos 
d'Innovació Social.

Planificació Estratègica i Avaluació de Projectes 
d'Innovació Social.

Prospectiva Participativa per a la Innovació Social.

Treball de Fi de Màster.

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

12 ECTS

OBJECTIUS

El canvi social i la innovació són els distintius fonamentals de les societats 
contemporànies. A l'estudi dels processos socials emergents i la 
transformació social s'incorporen diverses perspectives teòriques i 
metodològiques. La sociologia, com a disciplina especialitzada en 
aquestes dinàmiques, ofereix al professional les eines necessàries per a 
analitzar els processos de canvi social i les estructures socials en què es 
produeix. 

El Màster en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi proporciona la 
formació necessària per a engegar projectes reals d'innovació, aplicables 
tant a la realitat empresarial i comercial, en l'àmbit industrial, com a la 
millora i el canvi de les institucions i els serveis de l'administració pública i 
del tercer sector. 

L'alumnat aprofundeix en l'ús de les teories, metodologies i tècniques que 
constitueixen el nucli operatiu d'aquest tipus de processos, a fi de ser 
egressats capaços de cobrir la demanda creixent d'empreses, institucions i 
serveis públics quant a equips d'innovació. El Màster ofereix els recursos 
tècnics i estratègics que permeten avaluar l'escalabilitat i sostenibilitat de 
projectes d'innovació social i empresarial o de producte. 

EIXIDES PROFESSIONALS:

En el context actual, els graus en ciències socials, jurídiques i humanitats 
han d'ajustar la formació de postgrau a les necessitats socials i les 
demandes del mercat laboral. 

En els últims anys, ha augmentat considerablement l'exigència de 
comptar amb professionals experts i capaços de gestionar projectes 
orientats a la creació de valor social i també d'avaluar-ne l'impacte en el 
desenvolupament econòmic i comunitari dels contextos en què 
s'implanten.

La imperant necessitat d'incorporar al mercat professionals capaços de 
diagnosticar, orientar i dirigir processos de canvi a través de la innovació 
justifica aquest postgrau, que s'orienta a la formació d'experts en aquesta 
matèria específica. 

El Màster en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi cobreix aquest espai 
formatiu i amplia les opcions de professionalització dels estudis en 
ciències socials, jurídiques i humanitats. 
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