
· Facultat de Medicina i 
  Ciències de la  Salut (Reus)
· Hospital Universitari Sant 
  Joan de Reus

Català
Castellà
Anglès

Semipresencial
divendres de 16 a 20 h i 
dissabtes de 9 a 13 h

Del 09/16 al 06/17
60 ECTS

El màster ofereix una doble orientació: cobreix tant 
aspectes d'especialització professional com d'inicia-
ció a la recerca. Per tant, els objectius són:
· Formar professionals que treballin en àmbits 
relacionats amb l'envelliment, de manera que 
siguin capaços d'afrontar els problemes amb una 
visió holística i integradora, tant dels factors deter-
minants de la salut en la vellesa com sobre la 
prestació de serveis de promoció de la salut i 
d'atenció sanitària.
· Adquirir i desenvolupar habilitats per a la trans-
ferència de nous coneixements acadèmics en els 
àmbits de l'atenció sanitària i de la salut pública en 
l'envelliment.
· Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar 
coneixement bàsic en l'envelliment.
· Desenvolupar habilitats pel treball assistencial i/o 
de recerca de caràcter multidisciplinari en envelli-
ment.

A més, ofereix continguts de metodologia i de 
recerca que preparen per a la tasca científica, així 
com per a l'elaboració de la tesi doctoral.
En la seva orientació professional, el màster té un 
caràcter aplicat que es basa en coneixements 
teòrics i pràctics als quals els estudiants accedeixen 
a través d'una metodologia que propicia la reflexió i 
la capacitat crítica i creativa.

Doctorat vinculat
Biomedicina

Adreçat a
El màster resulta especialment indicat per a estudiants en 
possessió del títol universitari oficial de Grau o Diplomat en 
Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Tera-
peuta ocupacional, Logopèdia i d'àmbits afins a l'àmbit de 
ciències de la salut que tinguin un marcat interès per 
l'estudi de l'envelliment, l'atenció a les persones grans des 
de les diferents disciplines i camps d'actuació o que els 
atregui la investigació en aquest camp. 

Coordinació acadèmica
Dr. Gabriel de Febrer Martínez

Preu: 2.950€

Entitats col·laboradores
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Hospital de la Santa Creu de Jesús
Hospital Sociosanitari Francolí
PADES Reus
Hospital Comarcal d'Amposta
Residència Gent Gran d'Amposta
Residència Gent Gran de Sant Carles.

MÀSTER UNIVERSITARI
EN ENVELLIMENT I SALUT 



PROGRAMA

PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals
· Pràctiques Externes  
· Orientació Professional i Ciutadania  
· Treball de Fi de Màster  

Primer quadrimestre
· Heterogeneïtat de l'Envelliment: el Pacient Geriàtric, Síndromes Geriàtriques
· Models d'Atenció en la Gent Gran  
· Desenvolupament del Procés d'Envelliment  
· Fisioteràpia i Rehabilitació a l'Envelliment  
· Farmacologia en la Gent Gran 
· Metodologia de la Recerca I  
· Valoració de les Persones Grans 

S'ha de triar 1 assignatura d'entre les 2 següents:
Segon quadrimestre
Assistència Pràctica en les Síndromes Geriàtriques i Treball Interdisciplinari
Metodologia de la Recerca II 
Optatives 

ASSIGNATURES OPTATIVES
Segon quadrimestre
· Ortesis i Ajudes Tècniques en la Gent Gran 
· Assistència a la Persona Dependent: Adaptació a l'Entorn 
· Prevenció de la Dependència: Fragilitat 
· Patologies Prevalents  
· Bioètica en Geriatria 
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