Secretaria acadèmica, 16 de juliol de 2019

Mencions grau en Psicologia (a partir del curs
2020-2021)

El grau en Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL està conﬁgurat per un conjunt de
mòduls i matèries que permeten als futurs psicòlegs adquirir habilitats i competències per
a l’avaluació i la intervenció en diferents àmbits.
Tots els estudiants que cursen el grau en Psicologia obUndran la menció en Psicologia de la
Salut, que quedarà conﬁgurada per un total de 90 ECTS de matèries obligatòries del grau
que estan vinculades a aquesta menció, segons el que estableix l’ordre CNU/1309/2018.

Tanmateix, tenint en compte que el grau de Psicologia és generalista, hi ha la possibilitat de
sol·licitar una de les tres mencions següents:
- Intervenció Clínica 1
- Psicologia de l’Educació
- Psicologia de les Organitzacions
Els estudiants que desitgin obtenir una de les tres mencions possibles han de tenir
presents els criteris següents:
- Els interessats en una de les mencions han de cursar un mínim de 30 crèdits ECTS optaUus
de matèries relacionades amb la menció escollida.
- Els interessats en una de les mencions han de cursar el Treball Final de Grau (12 crèdits
ECTS) vinculat a la menció escollida.
A conUnuació s’indica la relació de les mencions, juntament amb les matèries obligatòries,
optaUves i els crèdits del Treball Final de Grau especíﬁcs de cada menció:

1

Canvis en la denominació d’aquesta menció, d’acord amb l’ordre CNU/1309/2018.
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Títol de la menció

Menció en
Psicologia de la
Salut
(90 ECTS)

Matèries obligatòries

Creditatge

•

Bases psicobiològiques del comportament I:

•

Psicobiologia I
Bases psicobiològiques del comportament II:

6 ECTS

Psicobiologia II
Persona i context II: Psicologia de la
personalitat

6 ECTS

•

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

•
•

Persona i context II: Psicopatologia
Avaluació i diagnòsUc psicològic I: Àmbit clínic

•

Avaluació i diagnòsUc psicològic II: Avaluació i
6 ECTS

•

psicopatologia infanUl i juvenil
Avaluació i diagnòsUc psicològic II: Avaluació i

6 ECTS

•

psicopatologia en adults
Mètodes
de
recerca:

6 ECTS

•

observacional i estudi de casos
Mètodes de recerca: Dissenys experimentals i

6 ECTS

•

quasi experimentals
Bases psicològiques

6 ECTS

•

Psicologia bàsica I: aprenentatge i memòria
Bases psicològiques del comportament:

6 ECTS

•

Psicologia bàsica II: sensació i percepció
Bases socials del comportament I: Psicologia

•
•

social
Persona i context I: Psicologia dels grups
Psicologia del cicle vital: Psicologia del

6 ECTS
6 ECTS

•

desenvolupament I: infància
Persona i context I: Psicologia de l’educació

6 ECTS
6 ECTS

del

Metodologia

comportament:

Total
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Títol de la menció

Matèries optaUves

Creditatge

Triar 5 matèries opta@ves (30 ECTS) de les següents:

Menció en
Intervenció
Clínica
(42 ECTS)

6è semestre
• Psicologia de la salut i psicoteràpia

6 ECTS

7è semestre
• Psicologia dinàmica
• Models cogniUu-conductuals
• Psicologia i família
• Intervenció psicològica en persones grans

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

8è semestre
• Psicologia sistèmica
• Psicologia humanista
• Psicologia de les addiccions
• Psicologia jurídica

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Treball Final de Grau
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Títol de la
menció

Matèries optaUves

Creditatge

Triar 5 matèries opta@ves (30 ECTS) de les següents:

Menció en
Psicologia de
l’Educació
(42 ECTS)

6è semestre
• Bases d’intervenció psicopedagògica
7è semestre*
• Orientació psicopedagògica
• Diﬁcultats i trastorns d’aprenentatge (Grau
en Ed. Primària - mah)

Alumnes amb necessitats especíﬁques
de suport educaUu (Grau en Ed. InfanUl - mah)
8è semestre*
• Psicologia del pensament i del llenguatge
• Alumnes amb necessitats
educaUves especials (Grau en Educació
•

Primària - mah)

•

6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Discapacitat, desenvolupament i
aprenentatge (Grau en Educació Primària mah)

Treball Final de Grau

C:\Users\Usuari\Desktop\Mencions-Psicologia.docx

12 ECTS
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Títol de la
menció

Menció en
Psicologia de les
Organitzacions
(42 ECTS)

Matèries optaUves

6è semestre
• Bases d’intervenció en psicologia de les
organitzacions
7è semestre
• Psicologia del treball i de la salut laboral
8è semestre
• Psicologia de les organitzacions
• Psicologia sistèmica de les organitzacions
• Psicologia del pensament i del llenguatge a
les organitzacions.

Creditatge

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Treball Final de Grau

12 ECTS

* L’oferta d’assignatures optaUves pot variar en funció d’un curs a un altre. Convé consultar els horaris cada curs acadèmic
per conèixer l’oferta proposada.
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