Doble grau en

Psicologia i
Logopèdia
Càrrega lectiva: 354 ECTS
Durada: 5 cursos acadèmics
Torn: itinerari específic

Un itinerari únic en què
l’estudiant obtindrà el
títol en Psicologia i en
Logopèdia

El doble grau en Psicologia i Logopèdia proporciona una formació
completa en els dos graus i atorga als futurs professionals una visió
integrada de les dues disciplines.
El psicòleg és el professional que té els coneixements científics
necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà. Disposa del coneixement i de les competències
que li permeten decidir el procés d’avaluació òptim i plantejar les
estratègies d’intervenció per donar resposta a les demandes que
rep en diferents contextos i àmbits.
El logopeda és l’especialista que assumeix la responsabilitat de la
prevenció, l’avaluació, el tractament i l’estudi científic de les alteracions del llenguatge, la parla, la veu, la deglució i la comunicació.
Les competències adquirides en aquest doble grau afavoreixen
una praxi professional amb una visió integral i interdisciplinària que
proporciona una millor qualitat en l’assistència a les persones que
requereixen atenció psicològica i presenten alteracions del llenguatge, la comunicació i/o l’aprenentatge tant si són infants, adults
o persones grans.

Pla d’estudis: doble grau
en Psicologia i Logopèdia

85,2%
d’inserció laboral
en Psicologia

100%
d’inserció laboral
en Logopèdia

1r curs

2n curs

Metodologia per al treball universitari

Funcions cerebrals

Fonaments del mètode científic

Psicobiologia

Psicologia social

Anatomia i fisiologia

Psicologia bàsica

Psicologia de grups

Psicologia bàsica II

Psicologia de l’educació

Psicologia del desenvolupament

Psicopatologia

Psicologia del desenvolupament II

Psicologia de la personalitat

Introducció a les teories i models de la logopèdia

Metodologia per a l’avaluació i l’exploració del llenguatge

Bases de la comunicació i la cognició humana

Trastorns i exploració del llenguatge oral infantil

Antropologia

Trastorns i exploració del llenguatge escrit infantil

Lingüística general

Trastorns i exploració de la parla i la deglució

Lingüística aplicada

Pensament contemporani

Seminari logopèdia: comunicació escrita

Seminari logopèdia: anatomofisiologia i ApS

Seminari psicologia: perspectives del coneixement psicològic

Seminari psicologia: psicologia i salut mental

Crèdits: 72 ECTS

Crèdits: 72 ECTS

3r curs

4t curs

Pràcticum I: logopèdia

Pràcticum III: logopèdia

Pràcticum II: logopèdia

Pràcticum IV: logopèdia

Psicologia de la salut i psicoteràpia

Neuropsicologia

Comunicació i expressió

Bases d’intervenció psicopedagògica i pràcticum intern

Avaluació en l’àmbit de les organitzacions

Metodologia observacional i estudi de casos

Avaluació en l’àmbit educatiu

Dissenys experimentals i quasi experimentals (mètodes d'investigació)

Avaluació en l'àmbit clínic

Comunicació augmentativa

Avaluació dels trastorns de la fluència

Avaluació i psicopatologia infantil i juvenil

Trastorns i exploració del llenguatge en adults

Avaluació i psicopatologia en adults

Trastorns i exploració de l'audició i audiopròtesi

Trastorns i exploració de la veu

Intervenció en els trastorns de la parla

Intervenció en els trastorns adquirits del llenguatge

Intervenció en els trastorns del desenvolupament del llenguatge infantil

Intervenció en els trastorns de l'audició

Seminari logopèdia: multiculturalitat i models d’intervenció

Seminari logopèdia: transició al món professional

Seminari psicologia: avaluació psicològica i mètodes de recerca
Crèdits: 72 ECTS

5è curs

Seminari psicologia: avaluació clínica i orientacions psicoterapèutiques
Crèdits: 72 ECTS

Pràcticum: psicologia. Ètica, deontologia i competències professionals
TFG logopèdia
TFG psicologia (no menció, menció en Psicologia de la Salut
o menció en Psicologia de l’Educació)
Història de la psicologia
Psicologia i sociologia de la transcendència (ètica i deontologia)
Seminari de casos clínics
Intervenció en trastorns de la veu
Optativa de psicologia

L’estudiant pot obtenir el doble grau amb menció en:
· Psicologia de l’Educació
· Psicologia de la Salut (6 crèdits més)

Tenir el grau en Logopèdia i
Psicologia m’ofereix una visió
integral dels pacients perquè
tinc més eines per intervenir
amb èxit sobre les seves
dificultats.
Claudia Roures,
alumni del grau en Psicologia i el grau
en Logopèdia a Blanquerna-URL

Les pràctiques
professionals:
• Es duen a terme en organitzacions,
institucions i escoles pioneres i
innovadores.
• Faciliten l’aprenentatge de la professió
i l’adquisició d’eines i de contactes per
millorar les possibilitats d’inserció laboral.
• Tenim convenis establerts amb més de
mil centres de pràctiques.

Optativa de psicologia sols per menció en Intervenció Clínica
Seminari logopèdia: síntesi d’aprenentatges
Seminari psicologia: intervenció psicològica I: competències professionals
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Crèdits: 66 ECTS + 6 ECTS per menció en Psicologia de la Salut
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Als Estats Units, els
psicòlegs treballen de la mà
dels logopedes sobretot
en les primeres etapes del
desenvolupament de la
comunicació social.
Pamela Rollins,
logopeda i doctora en Psicolingüística,
professora de la Universitat de Texas (Dallas)
i membre del programa de Trastorns de la
Comunicació de l’Escola de Ciències del
Comportament i del Cervell

Àmbits i sortides
professionals:

La majoria del professorat
combina la pràctica
professional amb la
docència i la recerca

El doble grau en Psicologia i Logopèdia
atorga un perfil professional altament
especialitzat. Aquest perfil resulta
especialment atractiu per treballar en
l’àmbit clínic en centres hospitalaris,
clíniques, centres d’atenció primària,
centres sociosanitaris (centres de dia,
residències, centres de llarga estada),
gabinets, centres de rehabilitació, centres
privats, etc; i en l’àmbit educatiu en centres
de desenvolupament infantil i atenció precoç
(CDIAP), serveis educatius (CREDA, EAP,
CSMIJ), centres escolars i escoles d’educació
especial, etc.
Altres sortides professionals són els mitjans
de comunicació, centres d’activitat física i de
l’esport, mediació, trànsit i seguretat viària,
emergències i desastres, recerca i docència.
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