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Les addicions són un problema social greu que 
requereix una resposta en l’àmbit formatiu i 
especialitzat. Amb aquest màster, canalitzam els 
fruits de la investigació científica en el camp de 
la drogodependència.

És un màster que recopila les aportacions del 
currículum europeu de prevenció (EUPC) i 
que aporta una visió multidisciplinària a partir 
de visions procedents de la farmacologia, el 
dret penal, aspectes ètics i tècniques de gestió 
de la drogodependència, entre d’altres. Amb 
aquesta proposta, de format semipresencial, 
pretenem dotar de competències actualitzades 
els professionals de la salut, del treball social, de 
la psicopedagogia i del món judicial, i, alhora, 
permetre el desenvolupament de la seva vida 
laboral.

Les persones que superin aquest curs podran 
contribuir amb eficàcia a la reducció dels 
problemes socials, sanitaris i econòmics derivats 
del consum de substàncies il·lícites. Aprofita 
l’oportunitat i apunta’t a aquest postgrau, 
amb el qual coneixeràs una perspectiva 
diferent.

En què consisteix?
És un curs singular que s’adreça als professionals 
i futurs professionals, tant de l’àmbit social 
com de la salut, als quals pretén capacitar 
en la prevenció i el tractament d’addiccions 
des d’una perspectiva teòrica i pràctica. Està 
especialment orientat a difondre i promoure les 
intervencions basades en l’evidència científica 
a tots els nivells (decisió política, disseny de la 
intervenció, organització i gestió, implementació 
i avaluació). El curs incorpora material provinent 
de les darreres investigacions fetes en aquest 
camp en l’àmbit europeu i pretén actualitzar 
coneixements.

El curs té l’objectiu fonamental reduir els 
problemes de salut, socials i econòmics 
associats a les addiccions i al consum abusiu de 
substàncies mitjançant la formació i capacitació 
de professionals en aquest àmbit.

Adreçat a

Professionals d’àmbits diversos d’intervenció 
social en salut i tractament i prevenció de consum: 
graduats en Educació Social, Treball Social, 
Psicologia, Pedagogia, Medicina, Infermeria, així com 
a responsables de polítiques en aquests àmbits. 
El curs s’orienta també a aquells col·lectius 
professionals que directament o indirectament 
estan relacionats amb en el tractament i prevenció 
d’addiccions, com, per exemple, professionals dels 
cossos policial i judicial.



Estructura

Aquesta formació consta de tres cursos d’Expert 
Universitari, els quals es poden cursar d’un en 
un o fer-los tots per poder obtenir el títol de 
màster:

«Expert Universitari en Addiccions. 
Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB 
(16 ECTS)»

• Fisiologia i Farmacologia per a la Prevenció i 
per als Professionals de l’Addicció

• Introducció a les Addiccions

• Anàlisi de Dades i Supervisió dels Centres de 
Tractament i Prevenció

• Avaluació de Programes

• Drogodependència i Dret Penal

• Contextos Institucionals i Infraestructures en 
el Camp de l’Addicció 

• Desenvolupament de la Carrera Professional 

• Aspectes Ètics per als Professionals de 
l’Addicció 

«Expert Universitari en Prevenció de 
Drogodependències (Currículum Europeu de 
Prevenció EUPC). Títol propi de la UIB (15 
ECTS)»

• Sessió introductòria – L’EUPC i el rol dels 
professionals de la prevenció

• Mòdul I. Conceptes generals subjacents a la 
prevenció efectiva
 - Epidemiologia de l’ús a l’abús de 

substàncies i la ciència en prevenció
 - Els fonaments de la ciència de la 

prevenció i les intervencions basades en 
l’evidència

 - Intervencions i polítiques de prevenció 
basades en l’evidència. 

 - Seguiment i Avaluació 

• Mòdul II. Enfocaments de la prevenció en 
diferents contexts
 - Prevenció basada en la família
 - Prevenció basada en l’escola 
 - Prevenció basada en l’àmbit laboral
 - Prevenció basada en l’entorn
 - Prevenció basada en els mitjans de 

comunicació 
 - Prevenció basada en la comunitat 

 - Descripció general dels entorns de 
prevenció 

 - Prevenció ètica i promoció

«Expert Universitari en Tractament 
d’Addiccions (Currículum Universal de 
Tractament-UTC). Títol propi de la UIB (17 
ECTS)»

• Tractament en les Patologies per Consum de 
Substàncies

• Patologies Mentals Concurrents

• Habilitats Bàsiques d’Assessorament per als 
Professionals de l’Addicció

• Planificació i Documentació per a la Selecció, 
Ingrés, Assessorament i Tractament de Casos 
d’Addicció

• Gestió de Casos pels Professionals de 
l’Addicció

• Intervenció en Situacions de Crisi per part 
dels Professionals de l’Addicció

• Col·lectius Específics per a l’Assessorament i 
Tractament de les Addiccions

Per obtenir el títol de màster cal presentar un 
treball final (12 ECTS).



Professorat

• Adán, Gonzalo. Professor Associat de l’Àrea de Psicologia Bàsica de la UIB.
• Alonso, Juan Manuel. Metge expert en conductes addictives.
• Amer, Joan. Professor titular del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.
• Bennàssar, Miquel. Professor Contractat Doctor i Director del Departament d’Infermeria i 

Fisioteràpia. Diplomat en Infermeria i Llicenciat en Antropologia (especialitat antropologia de la salut) 
i Doctor en Ciències Biosociosanitàries.

• Canal, Sergi. Coordinació de Formació de Projecte Home Balears.
• Far, Miquel. Professor associat del Departament de Psicologia, àrea de Psicologia Social de la UIB.
• Gómez-Juanes, Rocio. Professora associada de l’Àrea de Psicobiologia de la UIB.
• Gomila, Maria Antònia. Professora contractada doctora del Departament de Pedagogia i Didàctiques 

Específiques de la UIB.
• Larraz, Guillermo. Professor associat del Departament de Psicologia, àrea de Personalitat, Avaluació i 

Tractament Psicològic de la UIB.
• Montserrat, Isabel. Professora contractada doctora de l’àrea de Dret Penal de la UIB.
• Moratinos, Albert. Professor associat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la 

UIB.
• Orte, Carmen. Catedràtica del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.
• Ortega, Brenda. Psiquiatra
• Puiguriguer, Jordi. Coordinador de la Unitat de Toxicologia de l’Hospital Universitari de Son Espases.
• Yáñez, Fernando. Professor del Departament de Biologia de la UIB, àrea de Farmacologia.

Professors col·laboradors

• Cabellos, Albert. Graduat en Educació Social per la UIB. Contractat predoctoral FPU del Grup de 
Recerca i Formació Educativa i Social (GIFES).

• Nevot, Maria de Lluc. Graduada en Treball Social i Màster en Intervenció Socioeducativa amb 
Menors i Família per la UIB.

• Oliver, Josep Lluís. Professor titular del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la 
UIB.

• Pascual, M. Belén. Professora contractada doctora del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB.

• Pozo, Rosario. Professora contractada doctora interina del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB.

• Quesada, Victòria. Professora contractada doctora interina del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB.

• Sánchez, Lydia. Llicenciada en Psicologia per la UIB. Psicòloga general sanitària. Treballa com a 
psicoterapeuta a l’Institut Clínic Manacor.

• Valero, Maria. Professora ajudant del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la 
UIB.

• Vives, Margalida. Professora contractada doctora interina del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB.



Dades específiques
Direcció: 
Carmen Orte Socias. Catedràtica del 
Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB.

Coordinació: 
Maria Antònia Gomila Grau. Professora 
contractada doctora del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Joan Alfred Amer Fernández. Professor titular 
del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB.

Nombre de places: Mínim 12, màxim 30.

Modalitat: Semipresencial

Durada: 60 ECTS (150 hores presencials)

Dates i horaris: del 20 d’octubre de 2022 al 
30 de juny de 2023; els divendres, de 16 a 20 
hores. El mes d’octubre i la primera setmana de 
novembre també hi ha classes els dijous.
*Les sessions virtuals tenen flexibilitat absoluta. 
Els alumnes poden accedir-hi en qualsevol 
moment, solament han de tenir en compte la 
data en què han de presentar les activitats.

Termini de matricula: fins al 5 d’octubre de 
2022 o fins que se n’exhaureixin les places. 

Lloc de realització: Campus de la UIB

Preu: 1.428€*

* Podeu consultar les dates d’inici i finalització i 
els preus de cadascun dels Experts Universitaris al 
web del màster.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul•lar-
lo en cas de què no s’arribi al nombre mínim 
d’alumnes per a que es pugui impartir.
Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’alumne o anul•lació del curs.

Informació i matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/addiccions

MATRICULA-T’HI JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/addiccions




Benvinguts a UIBTalent

La UIB està entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic així com en qualitat de recerca i, 
a més, podem presumir d’estar en el top ten 
mundial en recerca en l’àmbit turístic, i estar 
entre les vuit primeres universitats en qualitat i 
innovació docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

