Grau en Psicologia

El Grau en Psicologia de la FPCEE Blanquerna 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. El grau de psicologia és generalista,
tanmateix hi ha la possibilitat de sol·licitar una de les tres mencions següents*:

-

Psicologia de la Salut

-

Psicologia de l’Educació

-

Psicologia de les Organitzacions

Els estudiants que desitgin obtenir una de les tres mencions possibles han de tenir
presents els següents criteris:

- Els interessats en una de les mencions han de cursar un mínim de 30 crèdits ECTS
optatius 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 continuació s’indica la relació de les mencions, indicant les matèries optatives i els
crèdits del Treball de final de grau específics de cada menció:

* Canvis en la denominació i en els criteris de les mencions en el grau en Psicologia que
s’aplicaran en el curs 2016-2017, en base a la resolució de l’AQU (03/05/2016).

Menció en Psicologia de la Salut
Títol de la
menció

Matèries optatives per a
obtenir la menció (30 ECTS).

Treball final de grau
(12 ECTS)

S’han d’escollir 5 matèries com a
mínim entre les següents:

Menció en
Psicologia de la
Salut (42 ECTS)

Matèries d’Optativitat
6è semestre
Psicologia de la Salut i
psicoteràpia (6 ECTS)
7è semestre
Psicologia dinàmica (6 ECTS)
Models cognitiu-conductuals (6
ECTS)
Psicologia i família (6 ECTS)
Intervenció psicològica en
persones grans (6 ECTS)
8è semestre
Psicologia sistèmica (6 ECTS)
Psicologia humanista (6 ECTS)
Psicologia de las addiccions (6
ECTS)
Psicologia Jurídica (6 ECTS)

Treball final de grau

Menció en Psicologia de l’Educació
Títol de la
menció

Matèries optatives per a
obtenir la menció (30 ECTS).

Treball final de grau
(12 ECTS)

S’han d’escollir 5 matèries com a
mínim entre les següents:

Menció en
Psicologia de
l’ Educació (42
ECTS)

Matèries d’optativitat
6è semestre
Bases d’intervenció
psicopedagògica (6 ECTS)
7è semestre
Orientació psicopedagògica (6
ECTS)
Família, escola i entorn:
contexts de desenvolupament i
educació (6 ECTS) (Grau en
Educació Infantil)

Atenció a la diversitat i educació
inclusiva I (6 ECTS) (Grau en
Educació Primària)

8è semestre
Psicologia del pensament i del
llenguatge (6 ECTS)
Atenció a la diversitat i educació
inclusiva II (6 ECTS) (Grau en
Educació Primària)

Treball final de grau

Menció en Psicologia de les Organitzacions
Títol de la
menció

Matèries optatives per a
obtenir la menció (30 ECTS).

Treball final de grau
(12 ECTS)

S’han d’escollir 5 matèries com a
mínim entre les següents:

Menció en
Psicologia de les
Organitzacions
(42 ECTS)

Matèries d’optativitat

Treball final de grau

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

* En el programa d’aquesta assignatura s’especificarà el contingut sobre l’àmbit
d’organitzacions més endavant.

