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Aquest màster és una resposta a les necessitats existents en la gestió 
de les organitzacions i els projectes relacionats amb l’esport i el 
lleure. Aquests dos fenòmens, propis de les societats avançades, es 
troben subjectes a l’actual escenari de globalització i transformació 
permanent, la qual cosa fa necessària la cerca de noves estratègies 
organitzatives i de gestió que n’afavoreixin el potencial socialitzador, 
de desenvolupament i creador de riquesa.

Amb una vocació professionalitzadora i emprenedora, aquest màster 
capacita a professionals de la gestió dels sectors esportiu i de lleure 
des d’una visió responsable i compromesa socialment.
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Coordinadora
Dra. Sacra Morejon | mariasacramentmt@blanquerna.edu

Organització
Crèdits: 60 ECTS
Durada: 1 any a temps complet (60 ECTS) 
i 2 anys a temps parcial (30 ECTS)
Horaris: matins de dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h
Modalitat: presencial

Destinataris
• Llicenciats i graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
• Llicenciats en Educació Fisica
• Graduats en Educació Primària 
• Diplomats en l’especialitat de magisteri en educació fisica
• Graduats i Diplomats en Educació Social
• Titulats universitaris amb inquietud per a l’àmbit d’estudi, 
procedents d’àrees com ara l’administració d’empreses, el 
turisme i altres, etc.

Competències que s’assoliran:
1- Identificar els elements conceptuals i procedimentals 
 per comprendre les característiques socials, econòmiques
 i culturals de les diferents propostes de gestió de l’oci i 
 del sector esportiu.
2- Comprendre l’estructura del sistema esportiu i el marc 
 legal bàsic.

3- Reconèixer els aspectes bàsics de la direcció empresarial, 
determinant objectius estratègics i l’estructura d’una 
organització esportiva.

4- Integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una organització 
esportiva, i exercir les tasques de gestió requerides.

5- Gestionar projectes a partir de la identificació d’oportunitats 
i necessitats del mercat esportiu.

6- Elaborar un pla d’empresa a partir d’una idea de negoci.
7- Identificar i utilitzar instruments informàtics adequats per a 

la gestió esportiva.

Sortides professionals:
• Emprenedoria en el sector esportiu
• Càrrecs tècnics de gestió en organitzacions esportives 
(federacions esportives, clubs, empreses de serveis esportius i de 
lleure, sector públic, etc.)
•  Gestió de projectes esportius diversos: grans esdeveniments 
esportius, socioeducatius adreçats a col·lectius específics, 
turísticoesportius i a la natura
•  Direcció d’àrees funcionals
•  Consultoria i assessorament empresarial
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MÒDUL I: GESTIÓ RESPONSABLE EN 
L’ESPORT I EL LLEURE (15 ECTS)
Bloc 1. Gestió, empresa i esport
Bloc 2. Lleure i l’esport per al 
desenvolupament i el canvi social
Bloc 3. Sociologia de les organitzacions
Bloc 4. Polítiques i legislació del lleure 
i l’esport
Bloc 5. Responsabilitat social corporativa 
en organitzacions esportives i de lleure

MÒDUL II: INNOVACIÓ I 
EMPRENEDORIA EN ELS SECTORS 
ESPORTIU I DE LLEURE (15 ECTS) 
Bloc 1. Planificació i estratègia empresarial
Bloc 2. Economia i finances
Bloc 3. Gestió de persones
Bloc 4. Màrqueting
Bloc 5. La gestió de nous espais de 
pràctica esportiva i de lleure

MÒDUL III: DESENVOLUPAMENT 
COMPETENCIAL I GESTIÓ DE 
PROJECTES (15 ECTS)
Bloc 1. Habilitats directives i de gestió
Bloc 2. Introducció a la gestió de projectes
Bloc 3. Els grans esdeveniments esportius
Bloc 4. Els projectes socioeducatius 
adreçats a col·lectius específics
Bloc 5. Els projectes turístic esportius en 
el medi natural
Bloc 6. Nous jaciments d’ocupació

MÒDUL IV: PRÀCTICUM I TREBALL DE 
FINAL DE MÀSTER (15 ECTS)
Bloc 1. L’estada de pràctiques i seminari 
transversal de desenvolupament personal 
Bloc 2. Treball de final de màster
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DIRECCIÓ I PROFESSORAT

Dr. Sixte Abadia (FPCEE Blanquerna) 

Dr. Jaume Bantulà (FPCEE Blanquerna) 

Prof. Jordi Barrés (FPCEE Blanquerna i Director de Segre 
Mitjà i Trips & Events)

Prof. Iñaki Bustinduy (Soci-consultor d’H&B Human 
and Business) 

Prof. Ignasi Caballé (Director-gerent d’Obrint Via)

Prof. Marc Caballé (Director de Neda el món) 

Prof. Xavier Cherta (Director executiu dels X Games 
Barcelona)

Prof. Xavi Esteve (Gerent d’Indescat) 

Dr. Jesús Fortuño (FPCEE Blanquerna i Gerent d’Esport 3) 

Dr. Vicente Gambau (Universidad de A Coruña) 

Prof. Óscar García (Director d’Atlas Sport Consulting) 

Prof. Francesc Garreta (Facultat d’Educació Social i 
Treball Social Pere Tarrés)

Prof. Jordi Gibert (Soci de DIAITIA.83, consultora de 
l’esport)

Prof. Marta Giménez (Responsable de màrqueting de 
la divisió Moto de Pirelli a Espanya i Portugal)

Dra. Caterina Gozzoli (Università Cattolica del Sacro-
Cuore)

Prof. Toni Jorba (Sponsorship Manager dels X Games 
Barcelona)

Prof. Eduard Legazpi (Soci-fundador d’Arza & Legazpi),

Dr. Gaspar Maza (FPCEE Blanquerna)                          

Dr. Francesc Xavier Medina (FPCEE Blanquerna) 

Prof. Raquel Mirabet (FPCEE Blanquerna) 

Dra. Maria Jesús Monteagudo (Directora de la Cátedra 
Ocio y Conocimiento de l’Instituto de Estudios de Ocio, 
Universidad de Deusto)                      

Dra. Marta Moragas (FPCEE Blanquerna) 

Dra. Sacra Morejon (FPCEE Blanquerna) 

Dr. Joan Mundet (Universitat Politècnica de Catalunya) 

Dr. Manel Rajadell (Universitat Politècnica de Catalunya) 

Dra. María Rato (Universidad Politécnica de Madrid) 

Prof. Marcos Reinado (Soci director de SESPAC) 

Dr. Joan Riera (INEFC de Barcelona) 

Prof. Elena Rodríguez (Fundraising Sport Events Mana-
ger d’Intermon Oxfam)

Prof. Ricardo Sánchez (FPCEE Blanquerna)

Prof. Jorge Sánchez (Consultor en gestió esportiva)

Prof. August Tarragó (FPCEE Blanquerna i Soci-director 
de Llop-gestió de l’esport) 

Prof. Salvador Torres (FPCEE Blanquerna)

Prof. Jordi Viñas (Director general d’Itik consultoria de 
l’esport i el lleure)

Dra. Anna Vilaregut (FPCEE Blanquerna)
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Preinscripció
La preinscripció és el primer tràmit per accedir als títols propis 
de la Facultat. Per a la preinscripció, s’han de dur obligatòria-
ment els documents següents:
• Curriculum vitae
• Fotocòpia del DNI o passaport
• Fotocòpia del títol o del resguard del títol dels estudis 
 universitaris cursats
• 1 fotografia de mida carnet
• 90 euros en concepte de sol·licitud de plaça (que es 
 descomptaran de l’import de la matrícula)

En el moment de lliurar aquesta documentació es proposarà 
dia i hora per a una entrevista amb el coordinador del curs. 
L’objectiu d’aquesta trobada és, per al coordinador, valorar de 
manera ajustada l’adequació del perfil del sol·licitant i orien-
tar-lo en cas que sigui necessari. Per al sol·licitant, aquesta 
entrevista facilita la resolució de dubtes i l’expressió d’expecta-
tives sobre el curs.

Dates i horari 
Del 3 de febrer al 14 de setembre de 2015 (excepte període 
de vacances), als matins, de 8.00h a 14.00h, i, a les tardes, 
de 15.30h a 21.30h

Lloc
Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna-URL
C. Císter, 34 – 08022 Barcelona
A/e: sioefpcee@blanquerna.edu

Admissió
Les llistes d’admissions es faran públiques el dimecres 16 
de setembre de 2015 a partir de les 12.00h, a la pàgina web 
www.blanquena.edu, amb el codi CIB adjudicat en el moment 
de la preinscripció.

Matriculació
La matriculació és el tràmit definitiu per accedir al curs. 
El pagament de la matrícula representa l’obtenció definitiva 
de la plaça de l’estudiant. La matrícula es formalitzarà entre 
els dies 21 al 23 de setembre de 2015 a la Secretaria Acadèmi-
ca de la Facultat, en la data i l’horari que s’indicarà a la pàgina 
web d’admissions.

Anul·lació dels cursos
La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no 
arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.


