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L’objectiu general del títol de grau de Psicologia 
és formar professionals amb els coneixements 
científics bàsics necessaris per comprendre, 
interpretar, analitzar i explicar el comportament 
humà, i les destreses i habilitats bàsiques per 
avaluar i intervenir en l’àmbit individual i social al 
llarg del cicle vital, amb la finalitat de promoure i 
millorar la salut i la qualitat de vida.

En què consisteix?

Quin perfil has de tenir?
 Tenir interès per aspectes 

relacionats amb la salut i la 
qualitat de vida.

 Capacitat d’observació i anàlisi, 
d’empatia i de comunicació. 

 Coneixements d’anglès, 
almenys suficients per a la 
lectura de textos, i maneig 
d’eines informàtiques bàsiques.

Facultat de Psicologia
Serveis administratius:
Edifici Guillem Cifre de Colonya
Tel.: 971 25 99 76 
        971 25 95 50
        971 17 28 00
secretaria.gc@uib.cat

Quines sortides professionals tindràs?
 Un/a graduat/ada en Psicologia pot desenvolupar les 

seves competències als diferents àmbits professionals 
que li són propis: de la salut, de l’educació, del treball i les 
organitzacions, jurídic, de l’activitat física i de l’esport, de la 
intervenció social, de les drogodependències i del trànsit i 
la seguretat. Respecte a les competències a l’àmbit clínic, 
és important tenir en compte que, d’acord amb la legislació 
vigent, aquesta titulació compleix les condicions per accedir 
a les professions regulades en Psicologia General Sanitària 
(via màster) i a l’especialitat en Psicologia Clínica (via PIR).

El grau de Psicologia pretén formar professionals 
polivalents i competents que promoguin i millorin 
la qualitat de vida de les persones en tots aquells 
àmbits d’actuació que detalli la futura llei de 
regulació de les competències del graduat/ada en 
Psicologia. 
També té com a objectiu preparar per a l’accés a 
una formació de postgrau tant en l’àmbit clínic 
i de la salut, com és el cas del Màster oficial en 
Psicologia General Sanitària, com també en els 
àmbits de l’educació, el treball i les organitzacions i 
la intervenció social. 

Quines competències adquiriràs? 13
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Estructura i Funció del Cos Humà*
Mètodes d’Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia*
Història de la Psicologia*
Psicologia General*
Psicologia del Desenvolupament al Llarg del Cicle Vital I*

Fonaments de Psicobiologia*
Fonaments d’Estadística Aplicada en Ciències de la Salut*
Igualtat d’Oportunitats i Gènere en Psicologia*
Aprenentatge*
Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II*

Memòria i Cognició
Psicologia de l’Educació
Psicologia del Treball
Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
Personalitat i Adaptació

Pensament i Llenguatge
Neuropsicologia
Psicologia de les Organitzacions
Dissenys Experimentals
Psicopatologia

60 132 30 6

Formació bàsica* Obligatoris Optatius
Treball de Fi 

de Grau

PRIMER CURS SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS
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Percepció i Atenció
Estadística Aplicada a la Psicologia
Psicologia Social
Psicologia Biològica
Tècniques d’Intervenció Psicològica

Motivació i Emoció
Psicometria
Psicologia dels Grups
Psicologia de la Personalitat
Avaluació i Diagnòstic Psicològic I

la UIB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

Sabies que... 

PLA D’ESTUDIS
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Pràctiques 
externes

Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics
en Adults
Intervenció Psicoeducativa i Psicosocial
Optatives

Pràcticum
Treball de Fi de Grau
Optatives
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