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AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
MODIFICACIÓ DE TÍTOL OFICIAL
Identificació del títol
Denominació: Graduat o Graduada en Psicologia
Mencions: Psicologia clínica, Psicologia de l’educació, Psicologia de les organitzacions
Universitat/s: Universitat Ramon Llull
Centre/s: Facultat de Psicologia
Branca/ques: Ciències de la Salut

Introducció
D’acord amb el que estableix l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat
pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha
procedit a avaluar la proposta de modificació del pla d'estudis que condueix al Títol universitari
oficial a dalt esmentat.
L'avaluació de les modificacions s'ha realitzat de forma col·legiada per la Comissió Específica
de Ciències de la Salut. L'avaluació s'ha dut a terme d'acord amb la Guia per a l'elaboració i la
verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster. Aquesta guia recull els
criteris i les directrius que estableix el Protocol d'avaluació per a la verificació de títols
universitaris oficials elaborat conjuntament per les agències que compleixen els requisits
establerts a l'article 24.3 del RD 1393/2007.

Resultat
Una vegada el Consell d'Universitats ha enviat la proposta de modificació del pla d'estudis a
AQU Catalunya i aquesta ha estat avaluada per la Comissió Específica de Ciències de la Salut
de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat emetre el present
informe.

Encara que no s'indica en l'escrit de descripció de les modificacions demanades, la institució
proposa reduir l'obligatorietat del pla d'estudis en 6 ECTS fins als 114 i augmentar l'optativitat
en 6 ECTS fins als 42.
S'observa que en les descripcions dels mòduls que s'aporten (els optatius) les competències
que s'indiquen en les seves fitxes no corresponen amb les que s'aporten en aquesta ocasió ni
amb les verificades (apartat 3 de la memòria). Els mòduls no discriminen pel que fa a
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competències i objectius d'aprenentatge. La titulació d'esmenar aquest aspecte que pot
solucionar completant tota la informació pel que fa als mòduls i matèries en l'aplicació
informàtica per a la verificació.
Es proposa dividir el mòdul obligatori 12 'Intervenció Psicològica' de 12 ECTS en tres mòduls
de 6 ECTS: 'Intervenció Psicoterapèutica' que manté el seu caràcter obligatori, 'Bases
d'Intervenció Psicopedagògica' i 'Bases d'Intervenció en Psicologia de les Organitzacions' que
tenen un caràcter optatiu. Els mòduls s'oferirien en el 6è semestre i l'estudiant cursaria el mòdul
obligatori i triaria un dels optatius per completar 12 ECTS. La institució al·lega que amb la
modificació proposada es continuen treballant les mateixes competències que apareixien
anteriorment en el mòdul "Intervenció psicològica", i es permet a l'estudiant escollir entre l'àmbit
psicològic de les organitzacions o l'àmbit educatiu, segons les seves preferències, i poder
aprofundir així en les bases de la intervenció psicològica. També indica que aquesta
modificació pretén garantir que en la formació de grau tots els estudiants tinguin una formació
bàsica en la intervenció psicològica en un mínim de dos àmbits d'intervenció.
La institució proposa reordenar l'optativitat de manera que es puguin incorporar al títol 3
mencions. Aquestes s'aconseguirien superant 18 ECTS optatius relacionats amb l'optativitat
associada a aquestes mencions a la qual se sumarien els 12 ECTS de les pràctiques externes i
els 12 del TFG que estarien tots dos relacionats també amb l'objecte de la menció. Aquestes
tres mencions són les següents:
-

Psicologia clínica

-

Psicologia de l'educació

-

Psicologia de les organitzacions

La menció a 'Psicologia Clínica' suposa la superació de 18 ECTS a escollir entre 54 crèdits
possibles

corresponents

als

següents

mòduls:

Psicologia

dinàmica;

Models

cognitivoconductuals, Psicologia i família; Intervenció psicològica en persones grans; Psicologia
sistèmica, Psicologia humanista, Psicologia del pensament i del llenguatge; Psicologia de les
addiccions, Psicologia jurídica. Totes elles són de 6 ECTS. S'imparteixen en els semestres 7è i
8è.
La menció 'Psicologia de l'Educació' també de 18 ECTS, de la qual només s'ofereixen aquests
18 crèdits, la componen les següents matèries de 6 crèdits: Bases d'intervenció
psicopedagògica; Orientació psicopedagògica; Psicologia del pensament i del llenguatge.
S'imparteixen en els semestres 7è i 8è.
La menció 'Psicologia de l'Educació' també de 18 ECTS, de la qual només s'ofereixen aquests
18 crèdits, la componen les següents matèries de 6 crèdits: Bases d'intervenció en psicologia
de les organitzacions; Psicologia del treball i de la salut laboral, Psicologia de les
organitzacions. S'imparteixen en els semestres 6è, 7è i 8è.
S'avalua favorablement la incorporació de les modificacions al títol de Graduat o Graduada en
Psicologia. La institució ha d'informar adequadament d'aquestes modificacions a tots els
estudiants de la titulació per tots els mitjans de què disposi a aquest efecte.
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El president de la Comissió Específica de Ciències de la Salut

Oriol Amat Salas
Barcelona, 22/06/2011
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