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El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB centralitza i coordina l’oferta 
formativa i la gestió acadèmica dels estudis oficials de màster, donant suport 
i informació a estudiants, professors i comissions acadèmiques de màsters, 
i facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai 
europeu d’educació superior. El CEP tramita l’acceptació d’estudiants de 
postgrau amb titulació estrangera. El CEP té convenis per a les pràctiques del 
estudis de màsters amb nombroses institucions, empreses i entitats públiques 
i privades. A més, el CEP vehicula nombroses convocatòries de beques i ajuts 
específiques per a estudiants de màster de la UIB, tant de mobilitat com de 
realització d’estudis. 

Actualment el CEP gestiona més de 30 estudis oficials de màster, incloent 
interuniversitaris, així com màsters conjunts i dobles titulacions amb 
universitats estrangeres.  Aquestes titulacions ofereixen formació de prestigi 
internacional a 1300 estudiants de 30 països de tot el món. L’oferta de màsters 
de la UIB cobreix les branques de:

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura

CEP

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU UIB
http://cep.uib.cat
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21 
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi gratuït 
al campus i a les seus. Conecta’t!

Residència: si necessites allotjament, aprofita la 
Residència Universitària que tens al Campus. Viu 
el millor ambient universitari!



Mòdul humanització clínica i 
qualitat de vida

ECTS

Comportament social a les organit-
zacions sociosanitàries

5

Entrenament en habilitats comu-
nicatives i socials en professionals 
de la salut

5

Atenció a l’impacte de la hospitalit-
zació en l’infant, l’adolescent i els 
familiars

3

Estrès laboral en professionals de 
la salut

3

L’entorn residencial i familiar en la 
salut de les persones majors

3

Salut mental i prevenció en la 
primera infància

3

Mòdul estils de vida i salut 
pública

ECTS

Ergonomia i salut 3

L’exercici físic com a estratègia 
preventiva i terapèutica en les 
malalties metabòliques

3

L’exercici físic com a mètode de 
prevenció i tractament de lesions 
de l’aparell locomotor

3

Salut pública i entorn urbà 3

Salut pública i alimentació 3

Actius en salut i entorns saludables 3

Noves tecnologies i estils de vida 
saludables

3

Intervenció biopsicosocial en 
persones amb afeccions sensorio-
motrius

3

Estructura del màster

Direcció del màster Dra. Joana Fornés Vives

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 25

Modalitat Presencial

Finalitat Perfils tipus professional i investigador

Preinscripció http://cep.uib.cat/master/MSQV/

Condicions de matrícula http://cep.uib.cat/master/MSQV/accesiAdmissio.html

Beques http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/

Preus 2048 € *

Dades específiques

*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent. 
Consultau http://cep.uib.cat/master/MSQV/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.

En què consisteix?

Respondre a les demandes actuals de la població pel que fa a salut i qualitat de vida és una
exigència constant que requereix professionals altament qualificats, capaços de generar un major
coneixement científic i millorar les pràctiques i les polítiques de salut.

El Màster Universitari d’Investigació en Salut i Qualitat de Vida pretén donar resposta a aquestes
demandes tot oferint una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari.

Els continguts d’aquest màster contribuiran a completar la formació de l’alumnat que vulgui
orientar el seu futur professional a la recerca i posterior aplicació pràctica en camps científics
relacionats amb la salut i la qualitat de vida. D’altra banda, l’enfocament dels continguts també
pot afavorir la capacitació complementària d’altres disciplines que desenvolupin tasques
sociosanitàries en l’àmbit de la salut.

Quines sortides professionals tindré?

El màster ofereix una formació complementària d’excel·lència que capacita els professionals de la
salut per dur a terme una pràctica avançada i tasques de docència, gestió i recerca, avalades per un
nivell acadèmic superior.

A més, aquest màster obre la possibilitat d’accedir a estudis de doctorat. A la UIB, l’alumne es
podrà matricular al programa de doctorat de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la
Salut (IUNICS).

Centre d’Estudis de Postgrau
Universitat de les Illes Balears

MÉS INFORMACIÓ
Dra. Joana Fornés Vives
postgrau@uib.cat · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MSQV/

Quines competències adquiriràs?

Capacitat per reflexionar de manera crítica sobre les intervencions i les pràctiques en salut.

Capacitat per formular preguntes de recerca davant problemes de salut i qualitat de vida, tot
seleccionant l’opció metodològica més adequada per estudiar-los i difondre’n científicament
els resultats.

Capacitat per dissenyar, aplicar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos en l’àmbit de
la salut.

Especificitats destacables

Itineraris (seleccioneu-ne un)

A més dels dos itineraris anteriors, la Comissió Acadèmica del màster podrà autoritzar un itinerari
general, que inclouria 30 ECTS dels mòduls obligatoris i 30 ECTS dels mòduls 2A, 2B i 2C.

1) El Màster Universitari d’Investigació en Salut i Qualitat de Vida neix de l’interès i les demandes
constants dels professionals de la salut de les Illes Balears. Els òrgans proponents són la Facultat
i el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB i l’Institut Universitari d’Investigació en
Ciències de la Salut (IUNICS). Dóna suport a aquests estudis la Càtedra d’Estudis Avançats en
Cures (Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears i UIB).

2) L’elevat nombre i la rellevància de les publicacions científiques en revistes de gran abast citades
a nivell internacional, la formació multidisciplinària i l’experiència en docència de postgrau avalen
àmpliament la capacitat del professorat i dels grups de recerca implicats en el màster per formar
futurs investigadors i líders en cures, així com per implantar línies emprenedores que aportin dades
significatives en matèria de salut i qualitat de vida.

3) Cal destacar la capacitat que han demostrat els investigadors i docents del màster per dur a
terme un elevat nombre de projectes de recerca competitius. Això permetrà als alumnes treballar
en línies de recerca que pretenen aportar dades significatives en matèria de salut i qualitat
de vida.

4) Alguns dels grups implicats en aquesta formació de màster són grups de recerca consolidats
en el si de l’Institut de Investigació Sanitària de Palma (IDISPA), adscrit a l’Hospital Universitari
Son Espases i creat amb l’objectiu d’aglutinar i potenciar la recerca sanitària i biomètrica de tot
el territori balear i ser acreditat com a institut de recerca sanitària pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat i de l’Institut de Salut Carlos III.

5) A més, gran part del professorat té una àmplia experiència clínica i contactes en l’àmbit
empresarial i internacional. Això afavoreix l’establiment de col·laboracions actives per tal que els
alumnes duguin a terme projectes de recerca, publicacions científiques, estades de formació
i pràctiques.

6) Es tracta d’estudis que sorgeixen de la col·laboració entre diferents àrees de coneixement, la
qual cosa genera sinergies capaces d’ampliar la perspectiva de cada professional a l’hora d’afrontar
les diferents i complexes situacions que es donen en l’àmbit de la salut i la qualitat de vida. És un
màster en què es conjuguen dues grans línies d’especialització: d’una banda la humanització clíni-
ca i, de l’altra, els estils de vida i la salut pública, amb l’objectiu de crear coneixement que millori la
qualitat de vida de les persones.

Complementari
(6 ECTS)

Mòdul 2C

+

+

Psicosocial

Salut Publica

Mòdul 2C

Complementari
(8 ECTS)

Estils de vida i
salut pública
(24 ECTS)

Mòdul 2B

Humanització
clínica i qualitat

de vida
(22 ECTS)

Mòdul 2A

Metodologia de
recerca

(18 ECTS)

Obligatori
Mòdul 1

Treball de fi de
màster

(12 ECTS)

Obligatori
Mòdul 3

Mòdul de Metodologia de recerca ECTS

Metodologia de la recerca quantitativa en salut 6

Metodologia de la recerca qualitativa en salut 6

Recerca secundària en salut 3

Ús de les noves tecnologies en la cerca avançada, la difusió i la transferèn-
cia del coneixement en ciències de la salut 3

Mòdul complementari ECTS

Recerca crítica en salut: pràctiques, polítiques i ciutadania 3

Pràctica clínica basada en resultats de recerca i millora
de l’efectivitat de l’atenció sanitària 3

Salut global i educació per al desenvolupament 3

Salut des d’una perspectiva de gènere: conseqüències de
la violència i de les situacions de risc 5

Itinerari
Psicosocial

Itinerari
Salut

Publica

Treball de Fi de Màster


