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El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB centralitza i coordina l’oferta 
formativa i la gestió acadèmica dels estudis oficials de màster, donant suport 
i informació a estudiants, professors i comissions acadèmiques de màsters, 
i facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai 
europeu d’educació superior. El CEP tramita l’acceptació d’estudiants de 
postgrau amb titulació estrangera. El CEP té convenis per a les pràctiques del 
estudis de màsters amb nombroses institucions, empreses i entitats públiques 
i privades. A més, el CEP vehicula nombroses convocatòries de beques i ajuts 
específiques per a estudiants de màster de la UIB, tant de mobilitat com de 
realització d’estudis. 

Actualment el CEP gestiona més de 30 estudis oficials de màster, incloent 
interuniversitaris, així com màsters conjunts i dobles titulacions amb 
universitats estrangeres.  Aquestes titulacions ofereixen formació de prestigi 
internacional a 1300 estudiants de 30 països de tot el món. L’oferta de màsters 
de la UIB cobreix les branques de:

 • Arts i Humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura

CEP

Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21 
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi gratuït 
al campus i a les seus. Conecta’t!

Residència: si necessites allotjament, aprofita la 
Residència Universitària que tens al Campus. Viu 
el millor ambient universitari!

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU UIB
http://cep.uib.cat
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat



El Màster universitari en Psicologia General 
Sanitària, juntament amb la titulació de grau 
pertinent, habilita per exercir la professió de 
psicòleg general sanitari.
Al BOE de dia 5 d’octubre de 2011 es va 
publicar la Llei 33/2011 General de Salut 
Pública i concretament en la disposició 
addicional setena (Regulació de la psicologia 
en l’àmbit sanitari), es va crear la professió 
sanitària generalista de psicòleg, denominada 
Psicòleg General Sanitari. El text atribueix 
legalment al Psicòleg General Sanitari la 
condició de Professional Sanitari i estableix 
les competències professionals en l’àrea de 
la salut que se li reserven específicament, en 

concret, segons s’esmenta a la Llei: “la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions 
psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen 
en la promoció i millora de l’estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no 
requereixin una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris“.
Al BOE de dia 14 de juny de 2013 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar l’Ordre 
ECD/1070/2013 de 12 de juny, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols 
universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l’exercici de la 
professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari. En aquesta ordre es regula la denominació 
del Màster, les seves competències, les seves condicions d’accés, la planificació dels ensenyaments 
(mòduls i matèries) i les pràctiques externes.
Aquest màster, doncs, s’ajusta a l’ordre ECD/1070/2013 i habilitarà als estudiants que el superin per 
exercir la professió de psicòleg general sanitari.

Psicòleg General Sanitari.

Professió definida per l’Ordre ECD/1070/2013 
de 12 de juny del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport (BOE de 14 de juny), per la qual 
s’estableixen els requisits per a la verificació 
dels títols universitaris oficials de Màster en 
Psicologia General sanitària que habiliti per a 
l’exercici de la professió titulada i regulada de 
psicòleg general sanitari.

El Màster en Psicologia General Sanitària 
(MPGS) pretén oferir una formació bàsica, 
però suficient i rigorosa, perquè els 
titulats puguin dur a terme avaluacions i 
intervencions psicològiques sobre aquells 
aspectes del comportament i l’activitat de 
les persones que influeixen en la promoció i 
millora l’estat general de la seva salut. 
Per a això s’adquiriran una sèrie de 
competències bàsiques centrades en la 
capacitat per integrar coneixements de 
l’àrea de la Psicologia Clínica i de la Salut, 
saber aplicar-los en diferents entorns, saber 

En què consisteix? Quines sortides professionals tindré?

Direcció del màster Dra. Pilar Andrés Benito

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 20

Modalitat Presencial

Finalitat Perfils tipus investigador i professional

Preinscripció http://cep.uib.cat/master/MPGS/

Condicions de matrícula http://cep.uib.cat/master/MPGS/accesiAdmissio.html

Beques http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/

Preus 2645 € *

Dades específiques

Estructura del màster

Especificitats destacables

Quines competències adquiriràs?

comunicar i especialment saber desenvolupar 
la capacitat d’actualitzar en un procés 
d’aprenentatge continu. A continuació 
adquiriran una sèrie de competències generals 
centrades en desenvolupar la capacitat 
d’organització, planificació, presa de decisions, 
treball en equip i de comunicació amb 
altres experts de l’àrea de la salut. Finalment 
es desenvoluparan les 21 competències 
específiques previstes en l’Ordre Ministerial 
ECD/1070/2013 que són les que defineixen la 
professió de psicòleg general sanitari.

*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent. 
Consultau http://cep.uib.cat/master/MPGS/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.
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Dra. Pilar Andrés Benito
postgrau@uib.cat · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MPGS/

Moduls específics

Fonaments 
cientifics i 

profesionals de 
la Psicologia 

Sanitària
(6 ECTS)

Mòdul bàsic

Evaluació i 
diagnòstic en 

Psicologia de la 
Salut

(14 ECTS)

Mòdul 1 Mòdul 2

Intervenció en 
Psicologia de la 

Salut
(14 ECTS)

Entrenament en 
habilitats bàsiques 

del Psicoleg 
General Sanitari

(14 ECTS)

Mòdul 3

Pràctiques i 
Treball de fi
de màster
(42 ECTS)

Mòdul pràcticEl Màster en Psicologia General Sanitària consta de 
90 crèdits i s'estructura en 3 moduls.
Un Mòdul Bàsic, amb 2 assignatures d’impartició 
al primer semestre, un Mòdul Específic amb tres 
blocs de 3 assignatures cadasqú que s’impartiran al 
primer i segon semestre, i les Pràctiques Externes i 
el Treball Fi de Màster que es realitzaran al tercer 
semestre.

Centre d’Estudis de Postgrau
Universitat de les Illes Balears


