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CURS ACADÈMIC 2022-2023 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

CURS 2022 -2023 
SEGON SEMESTRE 

 

PERÍODE TEÒRIC 
Docència: del 15 de febrer al 7 de juny de 2023 

Període de proves avaluatives: avaluació continuada 

 
Dies Dimecres de 9 h a 15 h 

15 de febrer Metodologia de l’avaluació en Educació per a la Salut 

22 de febrer Metodologia de l’avaluació en Educació per a la Salut 

1 de març Metodologia de l’avaluació en Educació per a la Salut 

8 de març Metodologia de l’avaluació en Educació per a la Salut 

 
15 de març 

 
Metodologia de l’avaluació en Educació per a la Salut 

22 de març 
Comunicació, innovació i 

creativitat en Educació per a la 
Salut 

Comunicació, innovació i 
creativitat en Educació per a la 

Salut 

29 de març Estratègies de gestió en Educació per a la Salut 

5 d’abril VACANCES DE SETMANA SANTA 

12 d’abril Programes i estratègies d’intervenció grupal i participació comunitària 
en Educació per a la Salut 

19 d’abril Programes i estratègies d’intervenció grupal i participació comunitària 
en Educació per a la Salut 

26 d’abril Programes i estratègies d’intervenció grupal i participació comunitària 
en Educació per a la Salut 

3 de maig Estratègies de gestió en Educació per a la Salut 

10 de maig Comunicació, innovació i creativitat en Educació per a la Salut 

17 de maig Estratègies de gestió en Educació per a la Salut 

24 de maig Programes i estratègies d’intervenció grupal i participació comunitària 
en Educació per a la Salut 

31 de maig Comunicació, innovació i creativitat en Educació per a la Salut 
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7 de juny Programes i estratègies d’intervenció grupal i participació comunitària 
en Educació per a la Salut 

14 i 15 de juny Treball de Fi de Màster 
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