
El programa s'adreça a llicenciats i graduats que tinguen la intenció 
d'investigar els contextos educatius, la diversitat del sistema, la 
pràctica docent en qualsevol àmbit afí a les línies d'investigació. 
Igualment s'adreça als universitaris i professionals que vulguen 
oportunitats d'especialització i investigació en les innovacions i 
coneixements emergents de l'àmbit educatiu. 

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, t'indicarem els passos per a matricular-te en 
línia, a 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 

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als 
ensenyaments oficials de màster universitari cal: 

Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o ESTRANGER

La Comissió Coordinadora seleccionarà l'alumnat sobre la base de la 
nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació de grau amb què 
accedeix al Màster.

Investigació 
Educativa

Secretaria Facultat d'Educació
facu.educacio@ua.es
965 90 37 08
web.ua.es/va/masters-oficials.html

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Adquirir una formació avançada en l'àmbit de la investigació educativa.
Conèixer l'estat de les qüestions d'investigació i les perspectives actuals 
del coneixement de la comunitat científica internacional en el camp de 
la investigació educativa.
Conèixer i aplicar els procediments i habilitats d'investigació, utilitzant 
les metodologies quantitatives i qualitatives en la investigació 
educativa.
Adquirir i aplicar habilitats de comunicació científica i aprenentatge 
autònom ajustades al cànon de la comunitat científica.
Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació científica establits 
per les associacions de la comunitat educativa internacional, procurant 
afavorir l'acció social positiva en els temes de no-discriminació i 
democratització del saber i els coneixements.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES PLA D'ESTUDIS

Modalitat presencial i en castellà.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

El perfil d'aquest màster és investigador, per això ofereix la possibilitat 
d'obtenir una formació avançada en el camp interdisciplinari educatiu i una 
capacitació investigadora en l'àmbit psicopedagògic i en la investigació de 
les didàctiques específiques, oferint múltiples possibilitats d'avanç per a la 
projecció professional.

EIXIDES PROFESSIONALS

MÒDUL GENÈRIC

COD. OBLIGATÒRIES COMUNES

11979

CR

Mètodes Quantitatius d'Investigació 6

11980
Fonts Documentals per a la Investigació: Estratègies de 
Recerca i Anàlisi

3

11984 Metodologies Qualitatives d'Investigació 3

11986 Investigació en Desenvolupament Professional Docent 3

MÒDUL ESPECÍFIC

COD. OPTATIVES PER LÍNIES D'INVESTIGACIÓ CR

Desenvolupament professional docent

11987 Investigació en docència universitària 3

11989 Investigació en tecnologia digital aplicada a l'educació 6

11994 Atenció a la diversitat i escola inclusiva 3

11985
Tractament informàtic de suport a la investigació 
qualitativa (aquad)

3

11988 Investigació en convivència i conflictes 3

Psicologia de l'educació i educació especial i 
atenció a la diversitat

11983 Investigació en orientació educativa 6

12200
Intel·ligència emocional i la aplicació en l'àmbit 
educatiu: relacions i implicacions per a la 
prevenció de conflictes

3

12201
Perspectives d'investigació en discapacitat intel·lectual, 
sensorial i motora

3

12202
Desenvolupament durant l'adolescència: implicacions 
per al disseny curricular

3

12203 Investigació en motivació i aprenentatge 3

Didàctica de la matemàtica

11976 Investigació en pensament matemàtic avançat 6

11977 Investigació en pensament geomètric 6

11978 Investigació en pensament numèric i algebraic 6

MÒDUL ESPECÍFIC (Cont.)

COD. OPTATIVES PER LÍNIES D'INVESTIGACIÓ CR

Didàctica de la llengua i la literatura

11971 Investigació en didàctica de les llengües i la literatura 6

11972
Investigació en didàctica: desenvolupament d'habilitats 
lectoescriptores i de la comunicació oral

6

11973
Investigació sobre el desenvolupament de la competència 
lectoliterària, literatura infantil i juvenil i cànon literari

6

Didàctica de les ciències socials

11990 Investigació en educació en ciències socials 6

Didàctica de les ciències de l'educació física i l'esport

11992 Investigació en ciències de l'activitat física i l'esport i 6

11993 Investigació en ciències de l'activitat física i l'esport ii 3

Investigació en educació musical

11974 Investigació en educació musical i moviment i 6

11975 Investigació en educació musical i moviment ii 6

COD. TREBALL FI DE MÀSTER CR

11995 Treball fi de màster 15


