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El Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de la Universitat Pompeu 
Fabra té com a objectiu fonamental formar professionals de la salut en l’àmbit de la 
recerca de les malalties cròniques i l’envelliment.

Els principis que fomenten aquest màster i que l’han consolidat en el temps són:

• Un enfocament multidisciplinar i multidimensional que aborda problemes de 
salut prevalents des de les diferents dimensions: social, clínica, econòmica i de 
cures.

• L’elevada prevalença de les patologies cròniques que conformen el treball diari 
dels professionals de la salut i l’envelliment de la població. Un 18,4% de la població 
espanyola és més gran de 65 anys.

• L’atenció integrada social i sanitària que s’ha convertit en una prioritat dels 
serveis socials i sanitaris a Catalunya.

• La necessitat d’una formació de postgrau de tipus màster que permeti als 
professionals de la salut accedir a Programes de Doctorat i el foment de línies de 
recerca vinculades a l’àmbit de la cronicitat i l’envelliment.

És per tot això que, des de l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus, 
creiem que és imprescindible comptar en el nostre sistema sanitari amb la implicació 
de professionals de la salut ben formats. Professionals preparats per dirigir nous  
models de treball col·laboratiu que incloguin també les administracions sanitàries,  
els responsables de les polítiques sanitàries, els investigadors, els docents, els pacients, 
els familiars i els seus cuidadors.

Dra. Esther Cabrera
Directora acadèmica del Màster 
Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus 
Universitat Pompeu Fabra 



Organització i estructura
El Màster Universitari en Atenció Integrada en la 
Cronicitat i l’Envelliment (MAICE) és un màster 
consolidat i de referència al territori. L’Escola Supe-
rior de Ciències de la Salut del TecnoCampus compta 
amb entitats col·laborades de prestigi com l’Hospital 
Clínic de Barcelona, la Fundació TicSalut, l’Institut 
Universitari d’Investigació en Atenció Primària 
(IDIAP Jordi Gol), Fecunmed i el Consorci Sanitari 
del Maresme.

El màster té un total de 60 ECTS i està format per 30 
ECTS de matèries obligatòries, 12 ECTS de matèries 
optatives, 4 ECTS de pràctiques externes i 14 ECTS 
del treball final de màster.

A qui va dirigit?
Professionals de la salut: infermers, metges, 
psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes 
i nutricionistes que contemplin la necessitat de 
millorar les seves competències en recerca.

Aquest màster té també un paper fonamental en  
la formació d’investigadors i/o docents interessats  
a realitzar el doctorat o que vulguin incorporar-se  
a equips de recerca en el camp de les malalties  
cròniques o l’envelliment.

Quines competències es desenvolupen 
en el màster?
Els estudiants que realitzin el màster podran:

• Donar resposta clara, precisa i rellevant a persones 
amb patologies cròniques, als seus familiars i/o 
cuidadors.

• Resoldre problemes de la pràctica clínica relacio-
nats amb el procés d’envelliment.

• Seleccionar i elaborar els dissenys de recerca amb 
equips multidisciplinars, dissenyar intervencions  
i avaluar els resultats.

• Resoldre els nous reptes i les situacions que es 
produeixen en els sistemes sanitaris actuals, en  
les seves polítiques de gestió i en l’àmbit social  
en els seus diferents nivells.

• Redactar projectes de recerca, a partir dels quals  
es pugui accedir a programes competitius.

Institucions col·laboradores



El Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment dona accés a Programes  
de Doctorat, donat que es tracta d’un màster de recerca de 60 ECTS.

L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus té convenis amb diferents Programes  
de Doctorat per poder donar continuïtat a alumnes del màster cap a estudis de doctorat. 

Pla d’estudis

Accés al doctorat

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Metodologia de la recerca 4 ECTS

Tècniques de recerca 3 ECTS

Models d’organització d’integració 
sociosanitària 3 ECTS

Aspectes psicosocials de les malalties 
cròniques i l’envelliment 3 ECTS

Bioestadística avançada 4 ECTS

Primer trimestre
Octubre-Desembre

ASSIGNATURES OPTATIVES 
A ESCOLLIR 12 ECTS

Diabetis i malalties  
musculoesquelètiques 3 ECTS

Malalties cardiovasculars  
i respiratòries 3 ECTS

Càncer, genètica i epigenètica,  
genòmica, proteòmica de les  
malalties cròniques 3 ECTS

Escriptura científica en llengua anglesa. 
Scientific writing in English 3 ECTS

Innovació i recerca en TIC’S 3 ECTS

Envelliment saludable 3 ECTS

E-Health 3 ECTS

Fragilitat i síndromes geriàtrics 3 ECTS

Demències 3 ECTS

Nutrició i activitat física 3 ECTS

Tercer trimestre
Abril-Juny

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Treball final de màster 14 ECTS

Pràctiques professionals (externes) 4 ECTS

Segon/tercer trimestre
Gener-Juny 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Economia de la salut i qualitat 
assistencial en la cronicitat i 
l’envelliment 4 ECTS

Família, cuidadors i xarxes socials 3 ECTS

Com redactar un projecte competitiu. 
Writing a grant proposal 3 ECTS

Educació terapèutica  
i comunicació 3 ECTS

Segon trimestre
Gener-Març



L’equip del professors del màster té una excel·lent qualificació com a docents i investigadors.  
Més del 85% dels crèdits els imparteixen doctors i persones acreditades en recerca per les agències 
avaluadores AQU/ANECA. El màster també compta amb la participació d’investigadors de centres 
assistencials importants, que compaginen la tasca docent i de recerca amb el seu treball clínic.

Professorat

Ignacio Blanco. Doctor en Medicina i Cirurgia. 
Especialista en cirurgia general i digestiva. Genetista 
clínic acreditat per l’AEGH. Director clínic del Laboratori 
Unificat de la Metropolitana Nord i coordinador del 
Programa Transversal d’Assessorament i Genètica Clínica 
(pTAGC) de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Esther Cabrera. Doctora. Catedràtica. Infermera. 
Llicenciada en Humanitats. Directora del màster. 
Coordinadora del grup de recerca consolidat Atenció a la 
Cronicitat i Innovació en Salut, (AGAUR 2017 SGR 944).

Carolina Chabrera. Doctora. Infermera i Màster en 
Ciències de la Infermeria. Escola Superior de Ciències 
de la Salut TecnoCampus (UPF). Membre del grup 
consolidat GRACIS.

Joaquim Esperalba Iglesias. Doctor en Medicina i 
Cirurgia. Especialista en medicina interna i oncologia. 
Diplomat en Direcció general per l’IESE i en Gestió 
Serveis Sanitaris per ESADE.

Esteve Fernández Muñoz. Doctor en Salut Pública 
i Llicenciat en Medicina. Director d’epidemiologia i 
prevenció del càncer de l’Institut Català d’Oncologia.

Francisco Gil. Doctor en Psicologia. Especialista en 
psicologia clínica i psicooncologia. Director transversal 
de psicooncologia de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). 
Director de l’Observatori d’Atenció Psicosocial de 
Càncer (ICO).

Carme Hernández. Doctora. Infermera. Màster en 
Medicina Respiratòria. Responsable del dispositiu 
transversal d’Hospitalització a domicili. Hospital Clínic 
de Barcelona.

Pilar Isla Pera. Doctora. Infermera. Llicenciada en 
Antropologia Social i Cultural. Màster en Salut Pública.

Esther Martínez. Doctora en Ciències Econòmiques i 
Empresarials. Membre del grup de recerca GRAEFES  
del Tecnocampus Mataró-Maresme.

Gisela Nogales Gadea. Doctora en Genètica. 
Llicenciada en Biologia. Investigadora principal del grup 
de Malalties Neuromusculars i Neuropediàtriques de 
l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans 
Trias i Pujol del Campus Can Ruti.

Juan Ramón González. Doctor en Estadística. Professor 
associat de recerca de l’Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal). Responsable del grup de recerca 
en bioinformàtica en epidemiologia genètica (www.
brge.isglobal.org).

Pere Toran Monserrat. Doctor. Llicenciat en Medicina. 
Especialista en medicina familiar i comunitària. Màster 
en Direcció d’Institucions Sanitàries i diplomat en 
Sanitat. Coordinador de la Unitat de Suport a la Recerca 
Metropolitana Nord de l’IDIAP Jordi Gol - Institut Català 
de la Salut.

María Luisa Vázquez Navarrete. Doctora en Medicina 
per la Universitat de Heidelberg. Llicenciada en 
Medicina. Especialista en medicina preventiva i salut 
pública. Màster en Polítiques, Planificació i Finançament 
de la Salut (Universitat de Londres). Directora del Servei 
d’Estudis del Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) i coordinadora del grup de recerca en Polítiques 
de Salut i Serveis Sanitaris (GRPSS).

Adelaida Zabalegui. Doctora. Infermera. Subdirectora 
de Recerca i Docència. Hospital Clínic de Barcelona. 
Coordinadora del grup de recerca consolidat de Cures a 
les persones grans amb dependència (AGAUR).



Durada: un curs acadèmic organitzat en trimestres

Càrrega lectiva: 60 ECTS

Modalitat: Semipresencial

Propera edició: 28 de setembre de 2018

Horari: Divendres de 8.15h a 14h i de 15h a 19h  
i dissabtes de 8-14h (alterns)

Titulació: Màster Universitari en Atenció Integrada 
en la Cronicitat i l’Envelliment, títol expedit per la 
Universitat Pompeu Fabra 

Orientació: Recerca, dona accés a programes  
de doctorat

Places: 20

Idiomes: Castellà, català i anglès

Més informació 
www.tecnocampus.cat/ca/master/atencio- 
integrada-cronicitat-envelliment/presentacio

Informació i inscripcions 
Formació Permanent  
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
+34 93 702 19 59

Preu 109,37€ / ECTS 
* Preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Genera-
litat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats 
Públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic.

· Reconeixement de 4 crèdits per experiència 
professional acreditada en l’àmbit de les 
malalties cròniques.

· Descomptes especial per a treballadors 
d’institucions sanitàries amb conveni amb 
l’Escola Superior de Ciències de la Salut 
TecnoCampus.

· Descomptes especial per a treballadors 
d’empreses ubicades al Parc Empresarial  
del TecnoCampus.

· Descomptes per pagament anticipat per la 
reserva de plaça.

· Descomptes per família nombrosa i disca-
pacitat (grau mínim 33%).

· Beca patrocinada per Fecunmed.
· Possibilitat de sol·licitar beques del Mi-

nisteri d’Educació o altres organismes per 
cursar màsters oficials.

· Possibilitat de finançament amb  
CrediCompte Estudis de Sabadell Consumer.

· Curs bonificable per la Fundació Estatal 
per a la Formació en l’Ocupació (Fundae) 
per a treballadors per compte aliè com a 
acció formativa o com a permís individual 
de formació (PIF).

Descomptes

Beques

Formes de pagament

Bonificacions per a treballadors 
d’empreses

Informació



1
Centres universitaris adscrits 

a la Universitat Pompeu 
Fabra amb més de 30 anys 

d’experiència i més de 3.300 
estudiants.

2
Un model únic: centres 

universitaris i empreses que 
comparteixen ubicació.

3
ADN emprenedor: suport 

als estudiants amb idees de 
negoci.

4
Instal·lacions modernes 

amb equipament d’última 
generació.

5
Model d’aprenentatge 
innovador i propi, tant  

en la modalitat presencial 
com on line.

6
Professorat expert, 

professionals de  
primer nivell.

7
Estudis amb orientació 

professional i de recerca.

8
Situació privilegiada 
al costat del mar amb 

excel·lents comunicacions.

9
Alt nivell d’inserció laboral  
a través de la nostra Borsa  

de Talent.

Per què estudiar un

al TecnoCampus?màster o postgrau



www.tecnocampus.cat

Com arribar-hi  
en transport públic
Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts
Autobusos urbans
Estació - TecnoCampus (Línia 1)
TecnoCampus - Estació (Línia 2)
Empresa Casas E11.1
(antiga C1)
Directe des de Barcelona
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21)
Freqüència: 10 minuts
(en hora punta)
Empresa Casas C10
Parades a les ciutats
de Barcelona a Mataró
Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

El TecnoCampus és un campus universitari i un parc tecnològic 
impulsat per l’Ajuntament de Mataró, ciutat metropolitana situada 
a 30 quilòmetres de Barcelona. La integració d’aquests dos elements 
és el principal fet diferencial del TecnoCampus, que aposta per 
l’emprenedoria, la innovació i la formació de qualitat vinculada al 
teixit productiu del territori. La seva missió és ser un element de 
generació de riquesa i creixement econòmic.

Av. d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
Tel. 93 169 65 01

tecnocampus
@TecnoCampus
@viueltecnocampus 
youtube.com/tecnocampus

Mataró
BarcelonaMadrid


