
MÀSTER
UNIVERSITARI EN

Psicologia 
General
Sanitària

uic.cat

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



Metodologia pràctica
i innovadora

— Classes dinàmiques i participatives
— Simulació de sessions amb actors
— Observació de sessions reals
— Participació en sessions

com a coterapeuta
— Seguiment de casos propis i

impartició de sessions grupals de 
promoció de la salut amb supervisió 
personal i de casos

— Valors:
• Ètica
• Exigència
• Capacitat de treball
• Amor per la professió

Dirigit a

Graduats o llicenciats en
Psicologia que hagin cursat
almenys 90 crèdits de contingut
específicament sanitari i estiguin
interessats a adquirir les 
competències necessàries per 
poder exercir en l’àmbit sanitari.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
ACADÈMICA

Dra. Carla Martos Algarra

Doctora en Psicologia per UIC Barcelona.
Màster en Teràpia Familiar i de Parella, 
psicòloga i psicoterapeuta. 
Professora al Grau en Psicologia
i altres graus de salut de UIC Barcelona.

El Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (PGS) habilita 

per exercir la psicologia en l’àmbit sanitari. Si vols exercir la professió 

de psicologia en el camp de la salut fent tasques d’avaluació, diagnòstic

i intervenció des del rigor científic i afavorir la promoció i millora de la 

salut de les persones, aquest és el teu màster. 

La nostra proposta formativa al PGS de UIC Barcelona disposa d’una 

clínica pròpia de psicologia i psiquiatria, SUPPORT, on des de l’inici

del màster els estudiants poden aprendre a través de casos reals. 

A mesura que avancen en la seva formació, van assumint noves funcions 

fins a portar la seva pròpia agenda de pacients i impartir els diferents 

tallers de prevenció i promoció de la salut que s’ofereixen, tot això, 

acompanyats i supervisats per experts per garantir el creixement 

professional i personal del psicòleg.

El PGS pretén que l’estudiant exerceixi la psicologia en un context real, 

controlat i supervisat, fet que li proporcionarà la confiança necessària per 

exercir la seva professió.

ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Màster Universitari en
Psicologia General Sanitària

Centre responsable
Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut – Campus Sant Cugat

Calendari i horari
— Tres semestres
— De dilluns a divendres

en horari de jornada completa
— Classes presencials

Idioma
Català i castellà

Informació i admissió
uic.es/informacion-contacto



PLA D’ESTUDIS - 90 ECTS

MÒDUL I

Habilitats clíniques i sanitàries per a l’avaluació i la intervenció general 
Integra assignatures obligatòries i treballa els coneixements i les competències relacionats amb el perfil
professional del psicòleg sanitari (habilitats terapèutiques, autogestió emocional, capacitat 
d’emprenedoria i de treball en equip). També, la formació a la pràctica en avaluació i intervenció
clínica en totes les etapes de la vida i tots els àmbits d’actuació del psicòleg general sanitari.

— Avaluació i intervenció en totes les etapes de la vida / 18 ECTS

— Avaluació i intervenció en contextos de salut / 24 ECTS

MÒDUL II 

Avaluació i intervenció en contextos específics
Aglutina totes les assignatures optatives. Es treballen els coneixements i les competències relacionats
amb l’exercici professional en l’àmbit sanitari en contextos d’excepcionalitat (persones vulnerables
o en risc d’exclusió social, en processos de dol, etc.).

— Avaluació i intervenció en situacions excepcionals / 6 ECTS

MÒDUL III

Pràcticum
El pràcticum permet a l’estudiant iniciar-se en la realitat professional de la psicologia de la salut
i completar i posar en pràctica, sota la supervisió adequada, la formació en les competències
adquirides en els altres mòduls.

— Pràctiques externes I: 375 hores de pràctiques fetes a SUPPORT / 15 ECTS

— Pràctiques externes II: 375 hores de pràctiques fetes en centres i serveis externs / 15 ECTS

MÒDUL IV

Treball de Final de Màster
La finalitat del Treball de Final de Màster és integrar totes les competències adquirides
en els mòduls anteriors.

— Treball de Final de Màster / 12 ECTS
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Universitat Internacional  
de Catalunya

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

ESTUDIAR A BARCELONA

Desenvolupa l’etapa formativa més 
important de la teva vida en una de les 
principals ciutats europees. Barcelona 
és un referent cultural i econòmic on 
els teus coneixements s’adaptaran a 
múltiples sortides professionals.

UIC BARCELONA, ELS CAMPUS 

Duem a terme la nostra activitat
docent entre el Campus Barcelona
i el Campus Sant Cugat, amb més 
de 52.000 m². Cada facultat disposa 
de les millors instal·lacions i 
equipaments d’última generació per 
al desenvolupament de les classes 
teòriques i pràctiques.

Consulta el procés d’admissió, 
reserva de plaça i matrícula a
uic.es/masters.

Entra a uic.es/beques per 
a conèixer els programes de 
finançament, descomptes i beques.


