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Des de 1997 formem persones a través del rigor acadèmic, la 

vida universitària i el desenvolupament d’experiències vitals 

enriquidores.

Som una proposta universitària que avui acull gairebé 8.000 

alumnes. Impartim 16 graus, una trentena de dobles 

titulacions internacionals i una àmplia oferta de màsters, 

postgraus i cursos de formació contínua.

Oferim una atenció a mida, enfocament integral cap a cada 

alumne, connexió professional constant i innovació en els 

mètodes de docència i recerca. Estem connectats amb la 

societat i les empreses a través de 16 càtedres i 4 aules 

d’empresa, 5 instituts de recerca i 2 clíniques universitàries.

L’humanisme cristià ens inspira en la recerca de la veritat i el 

ple desenvolupament de cada projecte personal. Dediquem el 

nostre esforç a promoure el coneixement, la recerca i la 

transferència amb l’objectiu de canviar el món. Trobaràs 

aquesta ambició en les persones i activitats de UIC Barcelona.

sobre 
uic barcelona



Viu la millor experiència universitària a l’entorn de UIC Barcelona. 
Estudiar a UIC Barcelona significa desenvolupar tota la teva persona. 
L’esport, la solidaritat i la cultura són valors universitaris que potenciem. 

vida universitària

Servei d’Estudiants
Des del Servei d’Estudiants facilitem la integració dels 
alumnes en el sistema universitari. T’oferim informació 
sobre activitats extraacadèmiques, beques, carnet 
universitari, etc. 

Si necessites allotjament durant la teva estada a la 
Universitat, l’equip del Servei d’Estudiants t’orientarà 
sobre col·legis majors, residències i altres serveis, en 
funció de les teves necessitats. Formem part del Barcelona 
Centri Universitari (BCU), el servei oficial d’acolliment 
i acompanyament per als estudiants, professors i 
investigadors que venen a Barcelona. Al web del BCU pots 
trobar informació sobre tots els tipus d’allotjaments a la 
ciutat de Barcelona i rodalies.

T’atenem per resoldre els teus dubtes i t’animem a 
participar en tantes activitats com et sigui possible.

A UIC Barcelona promovem i organitzem activitats 
esportives i competicions, i facilitem descomptes i 
condicions avantatjoses per accedir a instal·lacions 
esportives perquè et mantinguis en forma i visquis de 
manera saludable. Durant el curs, organitzem activitats 
solidàries amb múltiples institucions i t’assessorem perquè 
facis voluntariat. Podràs participar de manera activa en el 
#UICSocialDay, un dia en el qual tota la Universitat es bolca 
a ajudar els més necessitats. També podràs formar part de 
grups de teatre, debat, pintura i música, que potencien 
el vessant cultural de UIC Barcelona i t’ajuden a adquirir 
més competències i valors.

Experiència internacional
El compromís internacional de UIC Barcelona és en el nom 
mateix de la Universitat i s’estén sobre el conjunt de les 
nostres activitats. Estem oberts al món, i ho concretem 
a través d’una àmplia xarxa de convenis internacionals 
i programes de mobilitat per a alumnes, professors i 
investigadors. 

Impartim una trentena de dobles titulacions 
internacionals. A UIC Barcelona l’anglès és llengua vehicular 
en alguns graus i es fan activitats constants de contacte 
amb la comunitat internacional..

Estratègies professionals 
UIC Barcelona està connectada amb les necessitats de la 
societat i de l’empresa. Per això, complementa la formació 
acadèmica amb un servei integral d’assessorament per a 
la inserció laboral dirigit a estudiants i graduats.

Assessorament i coaching
Tots els alumnes de UIC Barcelona tenen assignat un 
assessor personal, figura que ajuda especialment en aquells 
aspectes referents a la gestió del temps, l’estrès i la 
metodologia d’estudi. 

Quan acabis el grau disposaràs del suport d’un coach que 
t’ajudarà a afrontar més bé l’etapa de finalització dels 
estudis i inici de la vida professional. Volem que acabis els 
teus estudis amb un nivell alt de competències personals 
(soft skills).

Capellania
La capellania ofereix un espai de reflexió, diàleg i 
transcendència amb activitats obertes a la comunitat 
universitària.

Alumni&Careers
Es considera alumni tots els alumnes que han finalitzat una 
diplomatura, llicenciatura, grau, postgrau, residència clínica, 
màster o doctorat a UIC Barcelona.

Ser universitari és una manera de viure i de veure la vida. 
Ser Alumni de UIC Barcelona és portar aquests valors 
allà on siguis. UIC Barcelona té una comunitat alumni de 
17.000 persones. Forma part de la nostra comunitat.

Equip oficial de rugbi femení. Campionats de Catalunya Universitaris

Concert del cor de gòspel. Festa de fi de curs



Grau en Psicologia amb tres ingredients: rigor científic, 
orientació cap a la pràctica professional i formació 
integral de l’alumnat.

En un entorn social en què l’ajuda psicològica té cada vegada 

més demanda, el títol de Grau en Psicologia per UIC Barcelona 

forma professionals amb els coneixements científics necessaris 

per analitzar, comprendre, interpretar i explicar el 

comportament humà.

Aquest grau també permet que els alumnes aprenguin les 

destreses i habilitats bàsiques en l’àmbit individual i social 

al llarg del cicle vital. La finalitat és promoure i millorar la salut 

i la qualitat de vida de les persones, així com prevenir malalties 

físiques i mentals mitjançant intervencions específiques.

 

Tres mencions per triar: Psicologia de la salut, Psicologia de 

l’educació i Psicologia de l’empresa i de les organitzacions. 
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Raons per estudiar aquest grau
a UIC Barcelona:

1)

2) 4)

3)Observació de casos reals
des del primer curs en clínica pròpia. 

UIC Barcelona disposa d’una clínica de
Psicologia i Psiquiatria pròpia (Support),
vinculada a la formació del grau de Psicologia.
 

Innovació docent. 

Un disseny curricular d’assignatures
estretament relacionades entre si a
través de casos pràctics compartits
i amb un elevat nombre de tallers
en grups reduïts.

Orientació cap a la formació avançada.

Preparació per al PIR des del primer curs
i accés a màsters vinculats a les diferents
mencions.
 

Campus i equip multidisciplinari.

Estudiaràs al Campus Salut, en un entorn 
hospitalari i dins d’un ambient universitari 
multidisciplinari. A més, et formaràs en una 
titulació interdisciplinària al costat d’equips de 
medicina, infermeria, odontologia, fisioteràpia, 
bioenginyeria, ciències biomèdiques i educació.



Perfil de l’alumne
— Interès per ajudar els altres

— Capacitat empàtica

— Curiositat intel.lectual

— Capacitat de síntesi

— Agilitat en la presa de decisions

i resolució de problemes

8 semestres  –  240 ECTS  –  60 places
Campus Sant Cugat  –  Castellà, català i anglès
De setembre a juny

pla d’estudis

1 2 3 4 

crèdits

ECTS

6

6

9

9

30

SEMESTRE 1

Atenció i Percepció 

Introducció a la 
Recerca en Psicologia 

Psicobiologia 

Història de la Psicologia

Subtotal

ECTS

6

6

3

3

3

6

3

30

SEMESTRE 1

Optativa 

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Pràctiques Externes I

Treball Final de Grau

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

30

SEMESTRE 1

Psicopatologia de la Infància 
i l’Adolescència

Psicologia de l’Educació 

Psicologia de la Salut
i el Benestar 

Neuropsicologia 

Psicologia de les 
Organitzacions 

Subtotal

ECTS

6

6

3

6

6

3

30

SEMESTRE 2

Memòria i Aprenentatge 

Pensament i Llenguatge 

Laboratori d’Habilitats I

Motivació i Emoció 

Infància i Adolescència 

Psicofisiologia

Subtotal

ECTS

9

6

3

3

6

3

30

SEMESTRE 2

Ètica i Professió 

Optativa

Optativa

Laboratori d’Habilitats IV

Pràctiques Externes II

Treball Final de Grau

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

30

SEMESTRE 1

Psicologia Social 

Edat Adulta i Vellesa

Antropologia de la Salut 

Tècniques d’Avaluació
i Diagnòstic 

Introducció a la 
Psicopatologia 

Subtotal

ECTS

60

132

30

12

6

CARÀCTER

Formació Bàsica

Formació Obligatòria

Optatives

Pràctiques Externes

Treball Final de Grau

ECTS

6

9

6

3

6

30

SEMESTRE 2

Metodologia Aplicada 
a la Psicologia

Psicopatologia de l’Edat 
Adulta

Psicologia dels Grups 

Laboratori d’Habilitats II

Psicologia de la Personalitat

Subtotal

ECTS

6

3

3

3

6

6

3

30

SEMESTRE 2

Intervenció Psicològica en la 
Infància i l’Adolescència 

Psicofarmacologia 

Psicologia i Professió 

Laboratori d’Habilitats III

Intervenció Psicològica
en Adults 

Research in Psychology

Psicologia Legal, Forense
i Penitenciària 

Subtotal

Perfil del alumno
— Capacitat de treballar en equip i

col.laborar amb altres professionals

— Capacitat d’autoreflexió 

i autocrítica

— Responsabilitat i capacitat de treball

— Capacitat d’observació
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dades de contacte: 
uic.es/informacio-contacte
T. +34 935 042 000 



76

Paula Martínez Santín
Estudiant del Grau en Psicologia

“El motiu pel qual vaig escollir UIC Barcelona va ser perquè tenia referències
d’altres graus de salut i totes eren positives. El Grau en Psicologia era nou, i 
d’alguna manera vaig començar-lo sense saber de quina manera s’afrontaria des 
de la Universitat. Ara que fa un any que estudio a UIC Barcelona, hi ha diversos 
factors que fan que m’encanti estudiar aquí. Per mi ha estat un luxe i una gran 
oportunitat combinar des del primer curs la teoria amb la pràctica, poder 
presenciar casos reals ens acosta, als estudiants, al que en un futur serà la nostra 
professió i al mateix temps, ens ajuda a veure si realment aquesta feina és la 
que volem fer. També és destacable la proximitat i la flexibilitat del professorat. 
I, finalment, el tracte amb els companys, malgrat que fa només un any que 
comparteixo amb ells l’aula, s’ha creat un fort vincle. En general es respira bon 
ambient i una gran companyonia.

paula
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— Un doble grau pioner a Catalunya 

— Ofereix un ampli ventall de possibilitats 

per al teu futur professional 

— Forma professionals amb els coneixements científics

necessaris per analitzar, comprendre, interpretar i explicar 

el comportament humà

— Disposa d’un equip de professors doctors,

investigadors i professionals en actiu que t’ofereixen

una formació personalitzada i de qualitat

— Garanteix una sòlida formació pedagògica i metodològica

en diferents àrees de coneixement

— Proporciona un ampli coneixement dels nens en l’etapa

escolar per:

• Detectar altes capacitats i necessitats especials, 
culturals o socials 

• Desenvolupar actuacions que promoguin la integració
de tots els alumnes

• Oferir una atenció psicopedagògica i donar una
resposta personalitzada a la diversitat de l’alumnat

Doble Grau en

Educació Infantil / Primària + Psicologia

Perfil de l’alumne
Podran sol·licitar l’ingrés al doble Grau en Educació 
Primària i Psicologia tots els candidats que compleixin 
les vies i els requisits generals d’accés als títols 
d’Educació i Psicologia. També han de destacar en les 
habilitats següents:         

— Interès per ajudar les persones
— Equilibri emocional i empatia
— Capacitat d’autoreflexió i autocrítica
— Capacitat d’observació, anàlisi i síntesi
 — Responsabilitat i capacitat de treball
— Habilitat per a l’organització i planificació
— Interès per la recerca
— Capacitat de treballar en equip i col·laborar

amb altres professionals

Convenis de pràctiques
Pràctiques en centres docents de referència i 
observació de casos reals des del segon curs. 
UIC Barcelona disposa d’una clínica de Psicologia 
i Psiquiatria pròpia (SUPPORT), vinculada a la 
formació del Grau en Psicologia. I al Grau en Educació 
podràs fer més de 500 hores de pràctiques en 
centres de referència acreditats pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya o en escoles 
a països de l’estranger. 

Metodologies actives i innovació docent
Aprendràs a través de metodologies actives i a partir 
de situacions reals (aprenentatge orientat a projectes, 
aprenentatge basat en problemes, estudis de cas, 
aprenentatge i servei i simulació, entre d’altres). També et 
familiaritzaràs amb modalitats diferents i estratègies 
de treball innovadores (robòtica, ludificació, classe 
inversa...). A més a més, el disseny curricular de les 
assignatures de l’àmbit de la psicologia et permetrà 
desenvolupar una visió holística de les matèries a través 
de l’estudi de casos pràctics que s’analitzaran en equips 
de treball relacionant les matèries i amb un gran nombre de 
tallers en grups reduïts.

Campus i equip multidisciplinari
Estudiaràs al Campus Sant Cugat, en un ambient universitari 
multidisciplinari. A més a més, et formaràs en una 
titulació interdisciplinària amb equips de medicina, 
infermeria i fisioteràpia que t’aportaran una visió més 
àmplia de coneixement. 

Orientació a la formació avançada
Preparació per al PIR i accés a màsters vinculats amb l’àmbit 
de l’educació i de la psicologia.
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11 semestres  –  399 ECTS  –  10 places
Campus Sant Cugat  –  Castellà, català i anglès
De setembre a juny

pla d’estudis 
Doble Grau Educació Infantil + Psicologia

SEMESTRE 1

Llengua Anglesa I

Comunicació Escrita

Educació I: Didàctica

Sociologia de l’Educació

Expressió Oral

Lectoescriptura I

Música, Plàstica i Expressió Corporal I

Educació IV: Observació Sistemàtica

Subtotal

ECTS

3

3

6

6

3

3

6

6

36

SEMESTRE 1

Psicopatologia de la Infància 
i l’Adolescència

Psicologia de l’Educació 

Psicologia de la Salut

Neuropsicologia

Psicologia de les Organitzacions 

Sociologia de la Família

Ciències de la Natura, Ciències Socials 
i Matemàtiques II

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

6

6

42

SEMESTRE 1

Edat Adulta i Vellesa

Antropologia de la Salut

Tècniques d’Avaluació i Diagnòstic

Introducció a la Psicopatologia

Ciències de la Natura, Ciències Socials 
i Matemàtiques I

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

30

SEMESTRE 1

Pràctiques Escolars III

TFG

Subtotal

ECTS

24

6

30

TOTAL PSICOLOGIA

TOTAL EDUCACIÓ INFANTIL

186

213

SEMESTRE 1

Atenció i Percepció

Introducció a la Recerca

Psicobiologia

Història de la Psicologia

Llengua Anglesa II

Subtotal

ECTS

6

6

9

9

6

36

SEMESTRE 1

Aspectes Legals en Educació Especial 

Atenció a la Diversitat

Trastorns de Conducta

Intervenció Educativa 
en Deficients Mentals

Intervenció Educativa
en Deficients Sensorials

TFG

Lectoescriptura III

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

3

6

39

SEMESTRE 2

Educació III: Organització

Llengua Anglesa I

Comunicació Escrita

Lectoescriptura II

Música, Plàstica i Expressió Corporal II

Educació II: Fonaments

Pràctiques Escolars I

Infància, Salut i Alimentació

Subtotal

ECTS

6

3

3

6

6

9

5

6

44

SEMESTRE 2

Intervenció Psicològica en la Infància
i l’Adolescència 

Psicofarmacologia 

Psicologia i Professió 

Laboratori d’Habilitats III

Intervenció Psicològica en Adults

Research Psychology

Psicologia Legal

Subtotal

ECTS

6

3

3

3

6

6

3

30

SEMESTRE 2

Metodologia Aplicada

Psicopatologia de l’Adult

Laboratori d’Habilitats II

Psicologia de la Personalitat

Didàctica de la Llengua Estrangera

Pràctiques Escolars II

Ciències de la Natura, Ciències Socials 
i Matemàtiques III

Subtotal

ECTS

6

9

3

6

3 

15

6

48

SEMESTRE 2

Memòria i Aprenentatge

Pensament i Llenguatge

Laboratori d’Habilitats I

Motivació i Emoció

Infància i Adolescència

Psicofisiologia

Escola d’Educació Infantil

Subtotal

ECTS

6

6

3

6

6

3

7

37

SEMESTRE 2

Ètica i Professió

Laboratori d’Habilitats IV

TFG

Lectoescriptura IV

Música, Plàstica i Expressió Corporal III

Subtotal

ECTS

9

3

3

6

6

27

1 

4 

2 

5 

3 

6 

En negreta assignatures del Grau en Psicologia.
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11 semestres  –  399 ECTS  –  10 places
Campus Sant Cugat  –  Castellà, català i anglès
De setembre a juny

pla d’estudis 
Doble Grau Educació Primària + Psicologia

SEMESTRE 1

Lengua Inglesa I

Comunicación Escrita

Educació I: Didàctica

Sociologia de l’Educació

Expressió Oral

Sociologia de la Família

Matemàtiques I

Ciències Experimentals I

Subtotal

ECTS

3

3

6

6

3

6

3

3

33

SEMESTRE 1

Psicopatologia de la Infància 
i l’Adolescència

Psicologia de l’Educació 

Psicologia de la Salut

Neuropsicologia

Psicologia de les Organitzacions

Didàctica de les Llengües I

Didàctica de les Llengües III

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

3

6

39

SEMESTRE 1

Edat Adulta i Vellesa

Antropologia de la Salut

Tècniques d’Avaluació i Diagnòstic

Introducció a la Psicopatologia

Ciències Experimentals III

Matemàtiques III

Educació Física

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

6 

6

42

SEMESTRE 1

Pràctiques Escolars III

TFG

Subtotal

ECTS

24

6

30

TOTAL PSICOLOGIA

TOTAL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

186

213

SEMESTRE 1

Atenció i Percepció

Introducció a la Recerca

Psicobiologia

Història de la Psicologia

Llengua Anglesa II

Subtotal

ECTS

6

6

9

9

6

36

SEMESTRE 1

Aspectes Legals en Educació Especial 

Atenció a la Diversitat

Trastorns de Conducta

Intervenció Educativa 
en Deficients Mentals

Intervenció Educativa
en Deficients Sensorials

TFG

Música, Plàstica i Visual I

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

6

3

6

39

SEMESTRE 2

Educació III: Organització

Llengua Anglesa I

Comunicació Escrita

Ciències Socials I

Educació II: Fonaments

Pràctiques Escolars I

Ciències Socials II

Ciències Experimentals II

Didàctica de les Llengües II

Subtotal

ECTS

6

3

3

6

9

6

6

6

6

51

SEMESTRE 2

Intervenció Psicològica en la Infància
i l’Adolescència 

Psicofarmacologia 

Psicologia i Professió 

Laboratori d’Habilitats III

Intervenció Psicològica en Adults

Research Psychology

Psicologia Legal

Didàctica de la Llengua Estrangera

Subtotal

ECTS

6

3

3

3

6

6

3

4

34

SEMESTRE 2

Metodologia Aplicada

Psicopatologia de l’Adult

Laboratori d’Habilitats II

Psicologia de la Personalitat

Pràctiques Escolars II

Subtotal

ECTS

6

9

3

6

14 

38

SEMESTRE 2

Memòria i Aprenentatge

Pensament i Llenguatge

Laboratori d’Habilitats I

Motivació i Emoció

Infància i Adolescència

Psicofisiologia

Matemàtiques II

Subtotal

ECTS

6

6

3

6

6

3

6

36

SEMESTRE 2

Ètica i Professió

Laboratori d’Habilitats IV

TFG

Música, Plàstica i Visual II

Subtotal

ECTS

9

3

3

6

21

1 

4 

2 

5 

3 

6 

En negreta assignatures del Grau en Psicologia.



uic.cat

Universitat Internacional 
de Catalunya
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut

1

2

3

4

Per accedir
a UIC Barcelona:

Omple 
la sol·licitud 
d’admissió a 
uic.es/solicitud

Fes el pagament 
de les taxes de 
despeses de tramitació 
d’expedient.

Envia
la documentació 
que s’especifica a 
uic.es/documentacio

Vine a fer 
les proves 
d’admissió del 
grau que triïs.

 

Més informació 
sobre beques 
i ajuts a: 
uic.es/beques

01
20

20

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edifici Hospital Universitari 
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000


