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PRINCIPIS DEL MODEL EDUCATIU
El model educatiu de l’UJI es 
regeix per deu principis íntimament 
relacionats i que no es poden entendre 
sense considerar-los com un tot:

1.  Desenvolupament integral  
de l’alumnat

2.  Foment de l’ètica  
i la responsabilitat social

3.  Compromís  
amb el desenvolupament  
i la cohesió social i territorial

4.  Cultiu de la vocació investigadora

5.  Impuls de la internacionalització

6.  Compromís amb la llengua pròpia  
i amb el multilingüisme

7.  Incentivació de l’ús de les TIC

8.  Millora continuada de la qualitat

9.  Impuls de l’ocupabilitat i de 
l’esperit emprenedor intel·ligent

10. Promoció de la formació al llarg  
de la vida

Fullet merament informatiu//V0121

Grau en Psicologia
Branca de Ciències de la Salut
Facultat de Ciències de la Salut
www.graupsicologia.uji.es

Psicologia

Ciències de la Salut



PLA D’ESTUDIS [180 places]

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I MATÈRIES 1r   curs 2n curs 3r curs 4t curs TOTAL

Formació bàsica (FB) / Formació bàsica de branca (FBB) 36 24 60
Obligatòries (OB) 24 36 60 24 144
Optatives (OP) 18 18
Pràctiques externes (PE) 12 12
Treball de final de grau (TFG) 6 6
TOTAL 60 60 60 60 240

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). La Universitat Jaume I ha establert 
que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l’estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores 
corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom 
de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

PRIMER CURS
 . Història de la Psicologia 

(FBB)
 . Percepció i Atenció (OB)
 . Tecnologies de la 

Informació i Fonts 
Documentals en Psicologia 
(FB)

 . Psicologia Evolutiva I (FB)
 . Mètodes i Tècniques 

d’Investigació (OB)
 . Fonaments de 

Neurociència I: Aspectes 
Cel·lulars (FBB)

 . Anàlisi de Dades en 
Psicologia (FBB)

 . Anglès per a Psicòlegs (FB)
 . Psicologia de la 

Personalitat (OB)
 . Psicologia de 

l’Aprenentatge (OB)

SEGON CURS
 . Motivació i Emoció (OB)
 . Psicologia Social (FBB)
 . Psicologia Evolutiva II (OB)
 . Fonaments de 

Neurociència II: Filogènia 
i Ontogènia del Sistema 
Nerviós (FBB)

 . Psicologia de les 
Diferències Humanes (FB)

 . Memòria i Llenguatge (OB)
 . Neurobiologia de la 

Conducta (FBB)
 . Avaluació i Diagnòstic 

Psicològic (OB)
 . Psicologia dels Grups (OB)
 . Psicometria (OB)

TERCER CURS
 . Psicologia Educativa (OB)
 . Psicopatologia (OB)
 . Psicologia del Treball i de 

les Organitzacions (OB)
 . Dissenys d’Investigació 

(OB)
 . Tècniques d’Intervenció i 

Tractament Psicològic (OB)
 . Intervenció Psicosocial 

(OB)
 . Intervenció Psicoeducativa 

(OB)
 . Neuropsicologia (OB)
 . Psicopatologia 

Experimental (OB)
 . Psicologia Clínica de la 

Salut (OB)

QUART CURS
 . Neurofarmacologia de la 

Conducta (OB)
 . Assessorament Vocacional 

i Desenvolupament de 
Carrera (OB)

 . Funcions Cognitives 
Superiors (OB)

 . Avaluació i Intervenció 
Clínica (OB)

 . Treball de Final de Grau 
(TFG)*

 . Pràctiques Externes (PE)*
 . Optativa 1 (OP)
 . Optativa 2 (OP)
 . Optativa 3 (OP)
 
OPTATIVES
 . Psicologia dels Recursos 

Humans

 . Psicologia Positiva i Salut
 . Psicogerontologia
 . Psicobiologia del 

Desenvolupament i la 
Conducta Sexual

 . Neurociència Afectiva i 
Social

 . Avaluació de Programes
 . Psicologia Comunitària
 . Personalitat, Avaluació i 

Intervenció en la Infància
 . Convivència i Situacions 

de Risc en Contextos 
Familiars i Escolars

 . Drogodependències
 . Psicologia de l’Estrès i 

l’Adaptació
 . Tècniques de Pronòstic i 

Classificació

* Per a cursar les assignatures 
Pràctiques Externes (PE) i 
Treball de Final de Grau (TFG) 
cal haver superat el 80% dels 
crèdits ECTS de les assignatures 
de formació bàsica (FB) i 
obligatòries (OB).

Consulta horaris, aules, 
guies docents, assignatures, 
professorat, sistemes 
d’avaluació, etc.  
en http://sia.uji.es 

El color indica les assignatures 
que s’imparteixen totalment 
o parcialment en llengua 
estrangera.

Per què Psicologia a l’UJI 
• Menció en Psicologia de la Salut: Tots els graduats i graduades en Psicologia per 

l’UJI obtindran una menció en Psicologia de la Salut que permet l’accés al màster en 
Psicologia General Sanitària.

• Docència personalitzada: la docència en el grau en Psicologia inclou un ampli nombre 
de pràctiques, laboratoris i seminaris en grups reduïts, així com tutories personalitzades, 
la qual cosa afavoreix una relació estreta amb el professorat i una formació 
individualitzada i pròxima per a l’alumnat.

• Laboratoris docents: aquest grau disposa de laboratoris específics per a grups reduïts 
de trenta persones amb els equipaments i materials més moderns (laboratoris de 
psicobiologia i psicofisiologia, laboratoris d’interacció grupal, laboratoris d’observació i 
enregistrament, o laboratori de noves tecnologies).

• Qualificació del professorat: més de setanta professores i professors doctorats amb 
ampli reconeixement en l’àmbit de la innovació i millora docents, així com amb línies 
de recerca d’avantguarda d’àmbit nacional i internacional, la qual cosa garanteix una 
formació actualitzada i de qualitat per a l’alumnat del grau en Psicologia.

• Oferta de pràctiques: aquesta formació es completa amb la realització de 
pràctiques externes en més de setanta entitats públiques i privades, tant nacionals 
com internacionals, sota la supervisió de professionals, en qualsevol de les àrees 
d’intervenció en psicologia.

• Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer 
curs el Programa d’acció tutorial universitari  amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a 
la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària. 

Eixides professionals
• Psicologia clínica i de la salut (centres privats de consulta, assessorament i tractament, 

centres de planificació familiar, etc.).
• Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans (empreses de 

consultoria i recursos humans, empreses de publicitat i màrqueting, etc.).
• Psicologia de l’educació (gabinets psicològics de tractament i reeducació, serveis 

psicopedagògics).
• Psicologia de la intervenció social (equips de base de serveis socials en els ajuntaments, 

equips de serveis socials especialitzats, etc.).
• Psicologia jurídica i judicial (psicologia aplicada al dret dels menors, mediació en adopcions, 

peritatges psicològics, etc.).
• Psicologia del trànsit i de la seguretat (centres de reconeixement de conductors i armes, 

Direcció General de Trànsit).
• Psicologia de l’activitat física i de l’esport (avaluació i intervenció psicologicoesportiva).
• Recerca bàsica i docència (recerca bàsica i aplicada en les diferents àrees de la psicologia, 

docència en centres de secundària o universitaris, etc.).
• Necessitats Educatives Especials
• Psicogerontologia
• Neuropsicologia

Psicologia


