
Pla d’estudis conduent al títol de Llicenciat en Psicologia 
Any d’inici: 1997 (BOE 303, de 19 de decembre de 1997) 
PSI2 
 
PRIMER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1164 Fonaments de Neurociències 6 3 Fonaments de neurociències. Principis de genètica i evolució. Etologia. 
1423 Metodologia Experimental 

 
3 3 Fonaments de metodologia. Metodologies experimental, observacional i selectiva. Fases d’una 

investigació. Tècniques de mostreig. El disseny de replicació intrasubjecte. 
1167 Psicologia de la Personalitat 4,5 3,5 Personalitat i diferències individuals. Enfocaments teòrics. Dimensions empíriques. Problemàtica actual 

de la personalitat. 
1168 Aprenentatge i Condicionament 4,5 1,5 Aprenentatge i condicionament. Teoria del condicionament clàssic i teoria del condicionament operant. 
1424 Anàlisi de Dades 

 
4,5 4,5 Fonaments matemàtics de l’anàlisi de dades. Càlcul matricial. Teoria de l’estimació. Estadística 

descriptiva. Anàlisi exploratòria de dades. 
     

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1425 Processos Psicològics Bàsics 

 
6 3 Introducció al concepte de psicologia general. Aprenentatge i condicionament. Atenció, percepció, 

memòria, motivació i emoció. 

 
SEGON CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
0778 Psicologia del Desenvolupament  7,5 4,5 Desenvolupament dels diferents processos psicològics. Contextos, mecanismes, aspectes i etapes del 

desenvolupament. 
0776 Motivació i Emoció  3 1,5 Motivació i emoció. 
1925 Psicofisiologia  6 3 Psicologia fisiològica. Bases biològiques de la sensació i la percepció, del moviment i  de l’atenció. 
1166 Història de la Psicologia 4 2 Història, teories i sistemes en psicologia. 
1926 Psicometria   3 1,5 Mesurament en psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris. 
     

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1927 Estadística Aplicada a la 

Psicologia   
3 3 Proves d’hipòtesis. Anàlisi bivariant de relació entre variables. Khi quadrat. Comparació de mitjanes. 

Correlació. Anàlisi de la variància. 
 
TERCER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1170 Psicologia Social 6 3 Teories psicosociològiques. Processos psicosociològics bàsics: actituds socials. Comportament col·lectiu. 

Medi ambient i comportament social. 
1143 Percepció 3 1,5 Percepció. Teories psicològiques dels sistemes perceptius. 
1172 Memòria 4,5 1,5 Memòria. Estructura i processos bàsics de memòria. 
1174 Avaluació Psicològica 6 3 Principis bàsics. Tècniques de recollida d’informació. Els tests. 
 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1928 Dissenys Experimentals 3 1,5 El disseny factorial entre grups completament aleatoritzat. Tècniques de control. Disseny de blocs. 

Disseny intrasubjectes. Disseny mixt. 
1929 Atenció 3 1,5 Atenció i activació. Models funcionals i estructurals. Atenció espacial. 
 
QUART CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 

1930 Pensament i  l Llenguatge 6 3 Mecanismes de raonament i solució de problemes. Pensament productiu. Comprensió i producció del 
llenguatge. Llenguatge i pensament. 

1177 Psicopatologia 4,5 1,5 Patologia dels processos psicològics. Psicologia anormal. 
1178 Psicologia de l’Educació 6 3 Psicologia de l’educació i psicologia escolar. Aprenentatge escolar i instrucció. Continguts i variables de 

l’aprenentatge escolar. La relació educativa. 
1179 Psicologia dels Grups i del 

Turisme 
3 1,5 Estructura, processos i relacions dels grups. Estratègies d’intervenció grupal. Relacions entre els grups: 

Psicologia del turisme. Impacte psicosocial del turisme. 
2524 Tècniques de Modificació de la 

Conducta  
3 1,5 Tècniques d’intervenció i tractament psicològic. Procediments derivats del condicionament. 

 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1931 Epidemiologia i Psicologia 

Social de la Salut i de la 
Comunitat 

3 3 Conceptes teòrics. Models i orientacions en psicologia comunitària. Avaluació, intervenció i aplicacions. 
Àmbits d’intervenció comunitària. Epidemiologia descriptiva, analítica i intervenció en salut. 

1181 Teràpia de Conducta en la 
Infància 

3 1,5 Procediments i estratègies d’avaluació en clínica infantil. Intervenció en trastorns de conducta, 
desenvolupament, intervenció social en la infància. Intervenció en nins hospitalitzats. 

 
CINQUÈ CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 

1182 Psicologia del Treball i de les 
Organitzacions 

3 3 L’enfocament psicològic de les organitzacions. Estratègies d’intervenció organitzativa. Psicologia social. 
Psicologia social del treball i tipologia de les organitzacions. 

1183 Pràctica  9 Conjunt integrat de pràctiques per realitzar en centres universitaris o vinculats a la Universitat mitjançant 
convenis amb la finalitat de posar els estudiants en contacte amb el món professional. 

 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1184 Teràpia de Conducta 3 3 Procediments cognitivoconductuals. Procediments d’autocontrol. Aplicacions clíniques. 
1185 Filosofia de la Ment 4 2 Presentació històrica del problema ment-cervell: emergència i reduccionisme. Turing i els seus crítics. El 

plantejament cognitiu per mitjà de la computadora. La neurofilosofia. La teoria de la selecció neuronal. 
1186 Psicologia de la Salut 3 3 Promoció general de la salut i prevenció de la malaltia. Modificació de comportaments habituals que 

perjudiquen la salut. Avaluació i tractament de trastorns biopsicosocials especials específics. Intervenció 
en pacients hospitalitzats i preparació per a intervencions medicoquirúrgiques. 



1151 Tècniques d’Investigació Social 3 3 Les escales d’actituds, enquestes, qüestionaris. Entrevista. Sociometria. Aplicació de tècniques de 
mostreig. Sondeigs d’opinió. 

 
 
OPTATIVES PRIMER CICLE 
Codi Assignatures optatives  T P Descripció del contingut 
1081 Antropologia I 4 2 Estudi filosòfic, social i cultural de l’home i les seves creacions culturals.  
1127 Didàctica General 

  
6 3 Components didàctics del procés ensenyament-aprenentatge. Models d'ensenyament. Bases i fonaments 

del currículum. Desenvolupaments curriculars. La funció docent de l’educador. Mitjans i recursos 
didàctics. L’avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge. Canvi curricular i renovació pedagògica. 

1130 Història de la Filosofia I 4 2 Història del pensament filosòfic en el seu context científic, social i cultural. 
1176 Organització i Gestió de Centres 

Educatius 
6 3 Estructura i funcions de les organitzacions educatives. L’organització dels centres en el marc dels 

sistemes educatius. Direcció i gestió de centres escolars. 
2413 Introducció a la Informàtica 4 2 Ordinadors, sistemes d’informació i tractament de la informació. Processadors de textos. Fulls de càlcul. 
6002 Teories i Institucions 

Contemporànies d’Educació 
4,5 1,5 Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució 

històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. 
1935 Software en Psicologia 3 3 Ús de l’ordinador en la investigació psicològica. Elements bàsics per a la investigació. Utilització de 

paquets estadístics. Internet en psicologia. 
1936 Escales de Mesura en Psicologia 3 1,5 La mesura en psicologia. Anàlisi de la dimensionalitat en els instruments de mesura. L’escalament 

unidimensional i multidimensional. 
1236 Introducció a la Teoria 

Psicoanalítica 
3 1,5 La formació, activitat clínica i primeres publicacions de Freud. La problemàtica difusió i ubicació teòrica 

de la psicoanàlisi. Primeres conceptualitzacions de l’aparell psíquic i la malaltia mental: la metàfora 
física. Psicoanàlisi de diverses manifestacions socioculturals. Constructes i processos psicològics en les 
dues tòpiques. Les dues teories de l’angoixa: impuls, ansietat i defensa. Ortodòxia i heterodòxia 
psicoanalítica posterior: Klein, Winnicot, Adler, Jung i Lacan. 

2131 Estudis Psicosocials sobre la 
Dona 

4,5 1,5 El paper de la dona en les diferents èpoques històriques. L’estudi de la dona des de la psicologia i la 
psicologia social a través de la història. Estereotips femenins i processos d’identitat. Relacions 
intergrupals segons el gènere. Estat actual. 

1937 Psicologia de l’Activitat Física i 
de l’Esport 

6 3 Principis i processos del comportament humà. Psicologia aplicada a l’activitat física. Psicologia de 
l’esport. 

1972 Psicobiologia dels Processos 
Superiors 

3 1,5 Mecanismes cerebrals de l'atenció, l’aprenentatge, la memòria i el llenguatge. Introducció a la 
neuropsicologia. 

1938 Estrès i Personalitat 4 2 Estrès: concepte i models teòrics. Les variables disposicionals moduladores del procés d’estrès. Estrès, 
afrontament i trastorns psicofisiològics. Avaluació, prevenció i tractament de l’estrès i de trastorns 
associats. 

1939 Sociologia de l’Esport 3 1,5 L’esport com a fet social. Hàbits esportius i interessos dels grups socials. 
1973 Tècniques d’Investigació en 

Psicobiologia 
3 1,5 El mètode científic en psicobiologia. Descripció de les tècniques més utilitzades. 

1974 Etologia 3 1,5 Aspectes conceptuals sobre l’estudi de la conducta animal. Etologia i psicologia comparada. Etologia 
humana. 

1975 Psicobiologia del 
Desenvolupament 

3 1,5 Desenvolupament embriològic del sistema nerviós. Maduració, aprenentatge i cognició. Psicobiologia del 
desenvolupament del llenguatge. 

1976 Genètica Conductual 3 1,5 Base genètica de l’evolució. La selecció natural. L’evolució de la conducta. Bases químiques de 
l’herència. Malaltia mental, conducta i genètica. 

1977 Instroducció a la Psicobiologia 3 1,5 Aproximació històrica a l’estudi de les bases biològiques de la conducta. Perspectiva fisiològica, 
evolucionista, ontogenètica i funcional en l’estudi de la conducta. 

 
OPTATIVES SEGON CICLE 
Codi Assignatures optatives  T P Descripció del contingut 
0800 Sociologia General 4 2 Nocions bàsiques de sociologia: anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat 

humana i els seus processos. 
1924 Psicologia de l’Art 3 3 Art i llenguatge. Percepció i memòria en la comprensió i producció de l’art. Filogènesi i ontogènesi en la 

comprensió i producció de l’art. Psicopatologia de l’art. 
5245 Bases Biològiques i 

Fisiològiques del Moviment 
4,5 1,5 Elements d’anatomia i biofisiologia. El desenvolupament neuromotor, ossi i muscular. Treball físic i 

esforç: la seva relació amb els diferents òrgans i sistemes. Patologies. 
2502 Educació Especial 6 1,5 Tractament educatiu de les necessitats diferencials. Estratègies i processos d’integració. Àmbits específics 

d’intervenció. Integració escolar. Integració social. Sistemes i experiències d’integració. La recuperació 
escolar. 

1341 Fisiologia Animal 6 4 Funcions dels òrgans i sistemes dels animals i la seva regulació. Estudi de les lleis que els regeixen. 
Fisiologia comparada. 

1343 Genètica 6 4 Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. 
Canvis en el material hereditari. Regulació de l'expressió genètica. Genètica de poblacions. Genètica 
evolutiva. Genètica humana. 

1238 Avaluació Clínica 3 3 L’anàlisi funcional de la conducta. Tècniques d’avaluació: observació, autoobservació i autoregistres. Els 
autoinformes, registres psicofisiològics i el biofeedback. Introducció a les aplicacions clíniques d’anàlisi i 
modificació de conducta. 

1239 Alteracions del Comportament 3 1,5 Les relacions entre anàlisi funcional, models causals i classificacions en l’avaluació i intervenció 
psicològica. la funció dels models psicològics causals de la psicopatologia. Factors psicològics 
d’instauració i manteniment de les alteracions del comportament. 

1498 Psicologia de l’Edat Adulta 4 2 El desenvolupament en l’edat adulta primerenca, intermèdia i tardana. El treball i la seva influència en el 
desenvolupament adult. Família i parella en l’edat adulta. L’envelliment. La mort i el dol. 

1942 Psicopatologia dels Trastorns 
Psicòtics 

3 1,5 Història del concepte de psicosi. Les esquizofrènies i les psicosis maniacodepressives. Trastors 
esquizofrènics, delirants crònics, esquizofreniformes, esquizoafectius i bipolars. 

1944 Intervenció Educativa per al 
Desenvolupament del 
Llenguatge 

3 1,5 El llenguatge i la comunicació en diversos contextos educatius i la seva relació amb el desenvolupament i 
l’aprenentatge. Habilitats lingüístiques i comunicatives en mestres i alumnes. Millora dels estils 
comunicatius i lingüístics de mestres i alumnes. 

1956 Neuropsicologia Bàsica 4 2 Mètodes per a l’estudi del funcionament cerebral en humans. Patologia cerebral i rehabilitació 
neuropsicològica. Especialització hemisfèrica. Memòria i amnèsies. Llenguatge i afàsies. Percepció i 
agnòsies. Envelliment i demències. 

1958 Psicofisiologia de la Salut 3 1,5 Registre i anàlisi de senyals psicofisiològics. Estrès, ansietat i trastorns cardiovasculars. Disfuncions 
sexuals. Trastorns musculars i malaltia crònica. Bioretroacció. 



1969 Psicologia Aplicada a la 
Seguretat Viària 

3 1,5 L’aplicació de la psicotècnia a la conducció: introducció històrica i conceptual. Els processos psicològics 
aplicats a la psicologia del trànsit i seguretat viària (atenció, percepció, motivació, emoció, presa de 
decisions, etc.) Actituds i percepció del risc. Models explicatius del comportament viari. El factor humà 
com a principal factor de sinistralitat. Causes directes i causes indirectes de sinistralitat: efectes sobre els 
processos psicològics bàsics. L’avaluació de les capacitats i habilitats del conductor. Els actuals centres de 
reconeixement: el Driver Test. Prevenció de la sinistralitat: el paper de la investigació bàsica i aplicada. 
Anàlisi explicativa de les campanyes de prevenció. Realitat virtual, noves tecnologies i simuladors de 
conducció. 

1240 Teràpies Cognitives 3 1,5 Tècniques cognitives d’intervenció psicològica en el marc de la teoria del processament de la informació. 
La reestructuració cognitiva. La teràpia cognitiva de Beck. La teràpia racional-emotiva. Solució de 
problemes. 

1241 Anàlisi i Modificació de 
Conducta en Contextos 
Educatius 

3 3 La modificació de conducta i el procés educatiu. Aspectes metodològics i d’avaluació en l’àrea educativa. 
Tècniques de modificació de conducta infantil. Avaluació i intervenció en educació especial i problemes 
de conducta. Avaluació i intervenció en els problemes de llenguatge, dificultats d’aprenentatge i 
problemes de rendiment. L’enfocament preventiu de modificació de conducta a l’escola. 

1947 Selecció de Personal 3 1,5 El factor humà en les organitzacions. Planificació personal. Localització i reclutament de personal. 
Principals models de selecció de personal. Tècniques i instruments de selecció. Fases del procés de 
selecció. Costs i beneficis. Avaluació de llocs de treball. Satisfacció laboral. 

1479 Intervenció Psicopedagògica per 
a la Millora dels Processos de 
Pensament 

3 1,5 La naturalesa de la intel·ligència. Programes d’enriquiment cognitiu. Indicadors de progrés del 
funcionament cognitiu. Avaluació i control dels efectes dels programes per a la intel·ligència. 

1934 Gènere i Societat 4 2 Implicacions dels problemes del gènere per a la praxi humana. 
1991 Història de la Ciència 4,5  Definició de ciència. El mètode científic. Models de canvi i creixement científic. Relació ciència-societat. 

Anàlisi historicogenètica dels principals paradigmes de la ciència actual. La ciència clàssica. La revolució 
científica. La ciència contemporània. 

1932 Psicobiologia Animal 6 3 Neuroanatomia comparada. Evolució del sistema nerviós. Models psicològics animals: aplicacions i 
limitacions. Emocionalitat animal. Intel·ligència animal. 

1933 Comunicació animal 3 1,5 Sistemes de comunicació. Efectors i receptors. Comunicació química, acústica i visual en els animals i en 
l’home. La transmissió cultural en animals. 

1940 El Model de regressió Múltiple i 
els Dissenys Experimentals 

3 3 Introducció a la modelització estadística mitjançant el model de regressió múltiple. Avaluació dels 
supòsits del model. Anàlisi dels dissenys experimentals mitjançant el model de regressió múltiple. 

1941 Psicologia Mèdica 3 3 Bases epistemològiques i models. Estrès i adaptació: models, diferències individuals, etapes evolutives, la 
malaltia. Medicina corticovisceral. Transtorns cardiovasculars, gastrointestinals, respiratoris, endocrins, 
metabòlics, dermatològics, musculoesquelètics. Dolor crònic. Immunitat i conducta. Psicooncologia. 

1943 Psicopatologia del Llenguatge 3 1,5 Cervell i llenguatge. Llenguatge-pensament-psicologia cognitiva. Trastorns: la classificació de Luria. 
Disfàsies. Dislàlies. Retard de la parla. Quequesa. Psicopatologia del llenguatge: retard mental, autisme, 
esquizofrènia, depressió, mania, síndrome demencial. 

1945 Models Estadístics per a la 
Investigació Psicològica 

3 1,5 Perspectiva global dels models estadístics útils en psicologia. Aprofundiment en determinats models 
estadístics per a la investigació en psicologia. 

1946 Simulació i Xarxes Neuronals 
en Psicologia 

3 1,5 Concepte de simulació i xarxa neuronal. Utilització de les xarxes neuronals en l’anàlisi de dades i en els 
processos psicològics. 

1948 Avaluació i Tractament 
Psicològic del Retard Mental 

3 3 Evolució històrica i definició del retard mental. L’avaluació de les capacitats cognitives, d’adaptació 
social, comportamental i emocional. La intervenció primerenca. Sistemes d’integració comunitària. 

2247 Psicofarmacologia 3 3 Generalitats: influència de la psicofarmacologia en la terapèutica psicopatològica. Bases neuroquímiques. 
Classificació general dels psicofàrmacs. Antipsicòtics. Antidepressius. Benzodiazepines. Liti. 
Psicoestimulants. Altres fàrmacs de possible interès en psicopatologia. 

1957 Psicofisiologia Congnitiva 3 1,5 Tècniques electrofisiològiques i tècniques de neuroimatge. Potencials evocats i processament de la 
informació. Cartografia cerebral i localització de processos psicològics bàsics. 

1237 Sistemes de Motivació Humana 3 1,5 Motivació i sistemes referits a la motivació. Motivació primària i secundària. La mesura de la motivació 
humana. Fam i set. Son. Sexe. Por i agressivitat. Curiositat i motivació epistèmica. Frustració i conflicte. 
Motivació i afectivitat. Motivació social. Motivació, cognició i atribució. Motivació, intenció i acció. 
Psicologia aplicada relativa a la motivació. 

1729 Intervenció en Conductes 
Addictives 

3 1,5 El concepte de conductes addictives. Drogodependència i conductes addictives. Factors comportamentals 
d’instauració i manteniment de les conductes addictives. Avaluació de les conductes addictives. 
Procediments d’intervenció per controlar les conductes addictives. 

1978 Conducta Organitzacional 3 1,5 El sistema organitzacional: estructura, tecnologia, disseny, cultura. La dinàmica organitzacional: canvi i 
desenvolupament. El medi ambient organitzacional. 

1979 Psicologia del Consumidor 3 1,5 Aspectes psicosocials del consumidor. Processos del comportament del consumidor individual i de grup. 
Anàlisi de demandes dels consumidors. La relació organització-clients. Satisfacció del consumidor. 

1980 Psicologia dels Recursos 
Humans 

3 1,5 La gestió dels recursos humans en l’organització. Anàlisi dels llocs de treball, gestió i competències. 
Planificació dels recursos humans. Selecció de personal: requeriments. Formació i desenvolupament de la 
carrera. La desvinculació de l’organització. 

1981 Psicologia Aplicada a 
l’Educació viària 

3 1,5 Processos psicològics bàsics aplicats a l’educació en l’àmbit viari. L’educació viària en funció del 
desenvolupament de l'atenció, perpetu i cognitiu. Pautes de comportament viari. L’aprenentatge social 
aplicat a l’educació viària. Aprenentatge perceptual visual i auditiu. Elaboració d’un programa d’educació 
viària. L’aplicació de mitjans multimèdia interactius. La investigació psicològica bàsica com a base del 
disseny de programes d’educació viària. 

1959 Psicolingüística Aplicada 3 1,5 Bilingüisme. Adquisició d’una segona llengua. Lectoescriptura. Comprensió de textos. Alteracions del 
llenguatge 

Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic 
 
 
Règim d’accés al segon cicle: 
Poden cursar el segon cicle d’aquests ensenyaments, a més dels que en cursin el primer cicle, els que estiguin en possessió de les titulacions i dels estudis previs de 
primer cicle i els complements de formació necessaris que s’estableixin, d’acord amb la normativa legal vigent. 
 
 
Organització per cursos 

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració 
 1 38       9 6 7 

1 2 36       6 9 9 
 3 28,5       9 13,5 9 

2 4 33     10,5 16,5 - 



 5 15     24 16 5 
Total  150,5    58,5 61 30 

 
 
 
 
Mecanismes de convalidació i/o adaptació entre els plans d’estudis de la llicenciatura de Psicologia (totes aquelles assignatures que en ambdós plans tenen el 
mateix codi es convaliden automàticament): 
Pla 1994               Pla 1997 
1165 Metodologia Experimental 1423 Metodologia Experimental 
1165 
1169 

Metodologia Experimental  
Psicometria I 

1424 Anàlisi de Dades 

1171 Processos Psicològics Bàsics 1425 Processos Psicològics Bàsics 
0777 Atenció 1926 Atenció 
2252 Psicofisiologia 1925 Psicofisiologia 
1173 Psicometria II 1926 Psicometria  
1175 Dissenys Experimentals 1927 

1928 
Estadística Aplicada a la Psicologia 
Dissenys Experimentals 

2525 Psicologia del Pensament i del Llenguatge 1930 Pensament i Llenguatge 
1180 Epidemiologia i Psicologia Comunitària 1931 Epidemiologia i Psicologia Social de la Salut i de la Comunitat 
0665 Història de la Ciència 1991 Història de la Ciència 
2526 Drogodependència 1729 Intervenció en Conductes Addictives 
2231 Genètica 1343 Genètica 
2229 Fisiologia Animal 1341 Fisiologia Animal 
 
 
 
Prerequisits del pla d’estudis de Psicologia: 
 

Assignatura  Preriquisit 
1925 Psicofisiologia  1164 Fonaments de Neurociències 
1972 Psicobiologia dels Processos Superiors 1925 Psicofisiologia  
 
 
Especificacions del pla d’estudis del títol de Llicenciat en Psicologia: 
S’atorguen per equivalència crèdits de lliure configuració a: 
—Treballs acadèmicament dirigits i integrats en el pla d’estudis. 
—Estudis realitzats en l’àmbit de convenis internacionals subscrits per la Universitat i altres activitats. 
En total, màxim 30 crèdits de Lliure Configuració. ( 1 crèdit = 10 hores). 
Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als criteris que la Universitat determini. 
 
 
 


