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El màster s’ha concebut com una formació aplicada, avançada i especialitzada en un cos de coneixements conceptuals,
procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin als professionals desenvolupar-se en l’àmbit de la psicologia general
sanitària i que inclou la pràctica clínica. Per mitjà dels continguts d’aquest màster es pretén també la formació investigadora
bàsica i aplicada a l’àmbit clínic sanitari, així com un desenvolupament avançat de les capacitats crítiques i reflexives
que redundin en una millora de la pràctica professional.
Es pretén que els estudiants adquireixin les habilitats, competències i coneixements necessaris per a tractar els diversos
problemes que poden plantejar-se en l’exercici de la professió de psicòleg general sanitari i que siguin capaços d’anar
assumint l’autonomia necessària per a prendre decisions per si sols, sense deixar d’aprendre a treballar en equip amb
els professionals dels altres àmbits amb els quals hagin de relacionar-se i col·laborar en l’atenció als pacients, utilitzant
els recursos científics i professionals necessaris per a això.
El màster interuniversitari de Psicologia general sanitària UOC-UdG segueix les directrius establertes en l’Ordre
ECD/1070/2013, de 12 de juny, publicada en el BOE de 14 de juny de 2013, que estableix els requisits per a la verificació
dels títols universitaris oficials de màster de Psicologia general sanitària que habilitin per a l’exercici de la professió titulada 		
i regulada de psicòleg general sanitari.

Objectius i competències
El màster té com a objectiu principal preparar els estudiants
com a psicòlegs de l’àmbit de la salut i habilitar-los per a
l’exercici regulat de la professió reconeguda com a psicòleg
general sanitari, segons recull la disposició addicional setena
de la Llei general de salut pública 33/2011. El títol permet
exercir l’activitat professional per compte propi (i registrar el
centre de psicologia com a centre sanitari) o d’altri. Entre les
activitats professionals del psicòleg general sanitari figuren
la de realitzar avaluacions i intervencions psicològiques, així
com activitats de recerca en el camp de la psicologia de la
salut, sempre que aquestes activitats no siguin les pròpies
d’altres professionals sanitaris.

A qui va dirigit
Graduats o llicenciats en Psicologia.

Sortides professionals
Aquest màster ofereix la formació per a treballar de manera
regulada com a psicòleg general sanitari. Alguns exemples
de les activitats professionals pròpies del psicòleg general
sanitari són: consultes i centres assistencials privats,
centres o institucions que desenvolupen programes de
prevenció de trastorns mentals, de promoció de la salut
o d’atenció a la discapacitat, centres de rehabilitació de

persones amb problemes de salut o discapacitat, centres
de desenvolupament infantil i intervenció primerenca,
centres d’atenció a les persones amb problemes de
drogodependència, centres que realitzin programes 		
de prevenció, suport o intervenció amb famílies en situació
de risc i/o assistència al menor, residències de persones
grans o institucions penitenciàries, entre d’altres.
La superació d’aquest màster permet accedir al període
de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que
cada programa pot establir requisits i criteris addicionals
per a la selecció i admissió dels estudiants, com l’exigència
de complements de formació específics.

Requisits d’accés
Graduats o llicenciats en Psicologia que acreditin 90 crèdits
ECTS d’orientació específicament sanitària. En cas que
el títol de grau o llicenciatura no pogués mostrar aquests
90 crèdits de caràcter sanitari, s’acceptarà que l’estudiant
pugui mostrar formació complementària realitzada. Aquesta
formació ha d’incloure almenys 100 hores o el seu equivalent
en crèdits ECTS de caràcter pràctic en l’àmbit sanitari.
Per mitjà de la UOC oferirem assignatures que puguin ser
complements de formació per a aquells estudiants que no
tinguin els 90 crèdits sanitaris exigits en la legislació.
Per a accedir al màster, s’ha d’acreditar un nivell B2.1
d’anglès.

Direcció acadèmica
Marta Sadurní Brugué
Professora titular de Psicologia evolutiva al Departament
de Psicologia de la Universitat de Girona. Especialista en
Psicologia clínica i psicoterapeuta. Directora del Laboratori
de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Codirectora
del màster de Formació en psicoteràpia psicoanalítica de la
UdG i l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica.
Presidenta de l’Associació Catalana de Psicologia ClínicaEvolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu. És coautora dels
llibres El desenvolupament dels nens pas a pas i Vincle afectiu
i desenvolupament humà (Editorial UOC).

Professorat
Manuel Armayones Ruiz (UOC), Maria Aymerich Andreu
(UdG), Inés Caño Melero (UdG), Beatriz Caparrós Caparrós
(UdG), Jordi Cid Colom (UdG), Albert Fornieles Deu (UdG),
Mariona Gifre Monreal (UdG), Ana Belén Gómez Lima (UdG),
Beni Gómez Zúñiga (UOC), Begoña González Rodriguez
(UdG), Noemí Guillamón Cano (UOC), Eulàlia Hernàndez
Encuentra (UOC), Margarita Ibáñez Fanés (UdG), Pilar
Monreal Bosch (UdG), Jose Antonio Muñoz Moreno (UdG),
Ruben Nieto Luna (UOC), Maria Teresa Pi Ordoñez (UdG),
Montserrat Planes Pedra (UdG), Carles Rostàn Sánchez
(UdG), Marta Sadurní Brugué (UdG), Pedro Salmerón Sánchez
(UdG), Montserrat Vall-llovera Llovet (UOC), Eduard Vallés
Majoral (Udg), Ferran Viñas Poch (UdG).

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

El màster de Psicologia general sanitària
consta de 90 crèdits ECTS obligatoris.
El màster s’estructura en dos cursos acadèmics,
que es distribueixen en els mòduls següents:
Mòdul bàsic
Fonaments científics i professionals
de la psicologia sanitària

6
6

Mòdul específic
Models i tècniques avançades en avaluació
i diagnòstic en psicologia de la salut
Entrenament en habilitats bàsiques
de psicòleg general sanitari
Promoció, prevenció i intervenció en
psicologia de la salut I
Promoció, prevenció i intervenció en
psicologia de la salut II
Intervenció en salut mental infantil/juvenil
Intervenció en salut mental en adults
i persones grans
Intervenció neuropsicològica
Intervenció en persones amb diversitat
funcional i intel·lectual
Recerca en salut i qualitat de vida

42
6

Mòdul de pràctiques externes

30

Mòdul de treball final de màster

12

6
4,5
4,5
6
6
3
3
3

El màster té un caràcter semipresencial amb una oferta dual
(presencial i en línia) en totes les assignatures, excepte el
pràcticum (que serà presencial) i el treball final de màster
(previst en modalitat única virtual). Això permetrà als estudiants
escollir, en funció de la seva disponibilitat, la combinació 			
de crèdits presencials i crèdits en línia.
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TERRASSA
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Premis i reconeixements UOC
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Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Media Consortium (NMC) (2009)

Tota la informació actualitzada a
http://estudis.uoc.edu

–– Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
–– Premi Nacional de Telecomunicacions
de la Generalitat de Catalunya (2005)
–– Segell d’or d’Excel·lència Europea (EFQM) (2004)
–– Centre d’Excel·lencia de SUN (2003)
–– Premi ICDE d’excel·lència (2001)
–– Premi WITSA (2000)
–– Premi Bangemann Challenge (1997)
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