
Prioritàriament a diplomats/des de titulacions universitàries vinculades 
amb el desenvolupament local i la gestió integrada dels recursos 
territorials, com són Geografia, Història, Economia, Administració i 
Direcció d'Empreses, Ciències del Treball, Dret, Turisme, Ciències 
Ambientals, Sociologia, etc. Així mateix, també està dirigit a l'alumnat 
titulat universitari que es troba realitzant la seua activitat laboral en 
empreses i institucions públiques o privades sense ànim de lucre, 
directament relacionades amb el desenvolupament local, la gestió 
integrada de recursos territorials o la innovació social, econòmica i 
mediambiental, que precisa d'una oferta formativa de postgrau que li 
facilite l'adquisició de nous enfocaments i eines per a actualitzar els 
seus coneixements. Professionals del desenvolupament local i gestió 
dels recursos territorials, en actiu.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

DIRIGIT A

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a 
setembre, en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés/a se t'indicaran els passos a seguir, perquè 
pugues matricular-te en línia.

Taxes: les taxes de matrícula les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell.

+info: https://web.ua.es/va/continua/preinscripcio-masters-
universitaris.html
+info:https://lletres.ua.es/va/secretaria/page/taxes-per-serveis-
academics.html

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de 
desembre de 2012), per a accedir als ensenyaments oficials de Màster 
Universitari serà necessari:

Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un 
altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior (EEES), que faculten al país expedidor del títol per 
a l'accés a ensenyaments de Màster.
Estar en possessió d'un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER 
quehaja estat HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis 
sol·licitats.
Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una 
Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de PAÏSOS ALIENS A 
l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En 
aquest cas cal tindre en compte que es requereix d'un informe tècnic 
d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant i que l'accés per 
aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ ni el 
seu reconeixement per a altres efectes que el de cursar els 
ensenyaments de màster universitari. Els criteris d'admissió que es 
valoren són:
L'expedient acadèmic de la titulació universitària que permet l'accés 
al Màster (fins a 4 punts)
Estar en possessió d'altres títols de postgrau o especialització en 
desenvolupament local i innovació territorial (fins a 2 punts)
Experiència professional acreditada prèvia en el camp del 
desenvolupament local i la innovació territorial (fins a 2 punts)
Entrevista personal, en cas que fora necessari, (fins a 2 punts)
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Facultat de Filosofia i Lletres (Dpt. Geografia Humana) 
Facu.lletres@ua.es/ dghum@ua.es
965 90 34 48 / 965 90 34 20
965 90 34 49
https://web.ua.es/va/masters-oficials.html
https://lletres.ua.es/va/postgrau/masters-oficials/master-en-
desenvolupament-local-i-innovacio-territorial.html
www.facebook.com/Deleite.Ua?fref=ts

INFORMACIÓ I CONTACTE

 

Més de dues dècades formant ininterrompudament, i des del 
compromís, a professionals i militants en Desenvolupament Local 
i Territorial.

Dr. Antonio Martínez Puche, Professor Titular (Direcció Acadèmica). 
Dr. Carlos Cortés Samper, Professor Contractat Doctor (TFM i PAT).

COORDINACIÓ ACADÈMICA

De dilluns a dijous, de 16'00 a 20'00 hores (GMT+1). Es realitzaran eixides 
de camp d'una jornada en divendres, i un viatge d'estudis de diversos dies 
per Setmana Santa/ Santa Faç (abril). El màster comença a mitjan octubre i 
finalitza la primera setmana de juny.

HORARI

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Els objectius generals del Màster en Desenvolupament Local i Innovació 
Territorial són:

La formació especialitzada d'experts i personal tècnic qualificat en 
desenvolupament local per a satisfer la demanda actual 
d'administracions públiques i institucions privades sense ànim de lucre 
(fundacions, organitzacions no governamentals, ...).
L'anàlisi dels processos de desenvolupament local, cada vegada més 
relacionat amb els fenòmens globals de caràcter no només econòmic 
sinó també social, cultural, ambiental i formatiu.
La difusió de l'Estratègia Europea per l'Ocupació i la Gestió del Territori i 
la seua aplicació a l'àmbit local.
L'estudi de les estratègies i instruments útils i eficaços capaços de 
diversificar el teixit productiu, revaloritzar els recursos endògens i 
generar una dinàmica de creixement sostenible del territori a escala 
comarcal i local en qualsevol país o regió del planeta, secundant-se per a 
això en estratègies i processos de participació pública i ciutadana.
L'adquisició d'instruments per a l'autoocupació i l'emprenedoria.

La iniciació a l'activitat investigadora en el camp del desenvolupament 
local i la innovació territorial ja siga amb una perspectiva sectorial o 
integrada.
Conéixer processos de Desenvolupament Local i Territorial a Amèrica 
Llatina i poder establir vincles amb els programes de doctorat dels 
centres de la UA.
Comprendre i no només saber que el fonamental en el desenvolupament 
local són les persones, i que els recursos econòmics són mitjans per a 
aconseguir el fi de millorar a la comunitat.
Conéixer “in situ” experiències aplicades i als stakeholders que 
interactuen en el territori.

En definitiva, es tracta de proporcionar als estudiants, des d'una perspectiva 
teòrica i aplicada, els instruments necessaris per a incentivar i promoure el 
desenvolupament territorial sostenible, mitjançant l'aprofitament i posada 
en valor dels recursos locals, des de la planificació estratègica i el treball 
comunitari.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

Les eixides professionals, en tractar-se d'un màster transversal i 
interdisciplinari, estan molt lligades a tasques i treballs vinculats no només 
a les d'agents de desenvolupament local, rural o soci-territorial, sinó també 
a les de consultoria ambiental i socioeconòmica i cultural, activitats 
turístiques i de planificació territorial, desenvolupament local i integrat en 
entitats municipals i supralocals i cooperació en projectes de 
desenvolupament interterritorial i global.

Es pretén formar a professionals que dominen estratègies i instruments útils 
i eficaços, i amb capacitat de diversificar el teixit productiu, revaloritzar els 
recursos endògens i generar dinàmiques de creixement sostenible del 
territori a escala local i supralocal (comarcal, regional i nacional). En 
definitiva, tècnics amb aptituds per a buscar respostes als problemes 
generats en un territori, en funció de la seua naturalesa productiva (rural, 
urbà, industrial, serveis, turisme, etc.) i atenen les característiques i 
idiosincràsia de la cultura local.

També es tenen en compte les eixides professionals vinculades a la gestió 
empresarial i el foment d'emprenedors, la gestió del medi natural i cultural, 
la comunicació i la comercialització del territori mitjançant el seu 
posicionament estratègic (Plau Branding). El Màster també habilita l'opció 
de realitzar una tesi doctoral, matriculant-se en el programa de doctorat de 
la Facultat de Filosofia i Lletres, també de l'Institut Universitari d'Estudis 
Socials d'Amèrica Llatina (IUESAL) i altres de la Universitat d'Alacant 
(EDUA). 

PLA D'ESTUDIS

6

Crèdits 
ECTSASSIGNATURES PRIMER SEMESTRE

Mòdul 1. TEORIA, MÈTODES I TÈCNIQUES
Introducció al desenvolupament local i la innovació 
territorial ................................................................................................
Planificació estratègica aplicada al desenvolupament 
territorial ................................................................................................

Mòdul 2. ACTIVITATS SOCIO-ECONÒMIQUES I 
DESEVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Ordenació del territori i desenvolupament sostenible ..............
Les activitats agropecuàries i les seues implicacions
territorials ..............................................................................................
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6

6

EIXIDES PROFESSIONALS

Format bimodal i presencialitat en línia. Això s'entén com a classes 
síncrones, al seu horari habitual, trobant-se el professorat en el seu despatx 
o en una aula adaptada i virtual, amb alumnat en classe i alumnat connectat 
a internet. La llengua vehicular d'impartició serà castellà/espanyol. Aprén 
amb l'únic màster oficial de Desenvolupament Local de la Comunitat 
Valenciana.

MODALITAT I LLENGÜES D'IMPARTICIÓ

Es podran realitzar pràctiques voluntàries extracurriculars en relació a les 
necessitats de l'alumne, tant en instàncies públiques, com en empreses, 
vinculades al desenvolupament local.

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Crèdits 
ECTSASSIGNATURES SEGON SEMESTRE

6
Activitats industrials i comercials. Implicacions
territorials ..............................................................................................
El turisme i les seues implicacions territorials ............................

Mòdul 3. POBLACIÓ, QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ 
DEL'OCUPACIÓ

Dinàmiques i estructures de la població, els nous
jaciments d'ocupació ..........................................................................
Mercat locals i promoció d'ocupació .............................................

Mòdul 4. Treball final de Màster .............................................

6

6

12

6


	Página 1
	Página 2

