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Benvolgut, benvolguda,
Ara és la teva! Després de molts anys d’esforç, ha arribat el moment d’escollir cap on vols orientar la teva
formació. I a la Universitat de Barcelona t’hi ajudarem. Com a universitat pública, tenim l’objectiu d’assegurar a tothom l’accés a l’educació superior sense cap altra limitació que els mèrits, la capacitat i l’esforç.
El curs 2022-2023, a la Universitat de Barcelona trobaràs una oferta molt completa de titulacions de grau.
Posem al teu abast una universitat que té l’experiència i el prestigi que confereix una trajectòria de més de
500 anys d’història i que, alhora, se situa a l’avantguarda de la innovació i de la docència de qualitat. Una
combinació de factors que fa que sigui la universitat amb més demanda del sistema universitari català.
A més, perquè aprofitis aquesta etapa al màxim, disposem d’una gran xarxa de biblioteques i sales d’estudi,
un servei d’atenció a l’estudiant, oficines de relacions internacionals, oficines de pràctiques i un pla d’acció
tutorial, així com un programa propi de beques i ajuts (bkUB).
Però una universitat és molt més que la seva oferta acadèmica; per això també donem molta importància a
tot un seguit de serveis complementaris en els àmbits esportiu (Esports UB), musical (orquestra i cors),
d’aprenentatge de llengües (Escola d’Idiomes Moderns) i d’allotjament (col·legis majors).
A la Universitat de Barcelona acollim cada any més d’onze mil nous estudiants de grau. I, si ho vols, a tu
també t’hi donarem la benvinguda. Estic convençut que comencen alguns dels millors anys de la teva vida i
voldríem que els compartissis amb nosaltres. Espero que en el futur sentis orgull de formar part de la Universitat de Barcelona.
Joan Guàrdia
Rector
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entre les millors universitats
del món en l’ODS 4,
educació de qualitat
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(THE Impact Rankings)

300.000

euros anuals destinats al programa
bkUB, perquè les dificultats
econòmiques no siguin un obstacle
per estudiar

prop de

1.400

destinacions a universitats d’arreu
del món i gairebé 800 estudiants UB
en programes de mobilitat

Més de 180 activitats
d’orientació per a la millora
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universitat als campionats
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en nombre de medalles obtingudes
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100.000 m
dedicats a la pràctica esportiva i la salut

La millor universitat
de l’Estat espanyol
en inserció laboral
dels graduats

89 %
de taxa d’ocupació
dels graduats
(AQU)

Benvolgut, benvolguda,
Em complau presentar-te la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, en
nom de totes les persones que hi treballen, tant el professorat com el personal d’administració i serveis. Aquesta presentació s’adreça a totes les persones que estan interessades en els estudis de psicologia, ja sigui el grau de Psicologia o els diferents màsters oficials que s’ofereixen al nostre centre, sense oblidar els estudis de postgrau.
En relació amb el grau, atès que la psicologia és una disciplina plural i diversa, els continguts estan orientats a una formació àmplia amb l’objectiu d’assolir coneixements
fonamentals per disposar, posteriorment, de la flexibilitat suficient per escollir una
formació més especialitzada i, també, per adaptar-se als diferents àmbits professionals. Pel que fa als màsters, la Facultat ofereix formació especialitzada i dirigida a la
professionalització en els diferents àmbits de la psicologia.
La nostra Facultat té diversos grups d’innovació docent, i per tant, es du a terme
l’orientació cap a la millora continuada de la qualitat docent, atès que els canvis tecnològics i els nous models de formació incideixen en les maneres d’ensenyar i aprendre,
sense ometre la millora de l’adequació dels serveis i les infraestructures de suport a la
docència.
Finalment, les persones interessades en la investigació en la disciplina psicològica
trobaran al nostre centre diferents grups de recerca que cobreixen un ampli ventall de
les àrees d’investigació pròpiament psicològiques.
Antonio Solanas Pérez
Degà de la Facultat de Psicologia
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La Facultat en xifres
14.535m

Curs 2020-2021

80,53 %

2

de dones

d’espai dedicat
a la Psicologia

i

19,47 %

d’homes entre
els estudiants

78,90 %

dels graduats
ocupats tres anys
després d’haver
finalitzat el grau

• 2066 estudiants cursant el grau de Psicologia
• 480 places ofertes de nou accés
• 1048 estudiants demanda en primera opció

Docència

• 394 estudiants de màsters oficials
• 354 alumnes del grau matriculats
		en l’assignatura de Pràctiques en Centres
• 416 Centres amb conveni de pràctiques
• 8 grups d’innovació docent consolidats (GIDC)
• 10 projectes d’innovació docent actius

Mobilitat internacional
70 estudiants de la Facultat
en el programa Erasmus

90 estudiants estrangers rebuts
dins del programa Erasmus

8 estudiants de la Facultat
en el programa sicue

Tots el alumnes de la Facultat
que ho desitgen poden fer
una estada acadèmica
internacional

Recerca
15 grups de recerca
consolidats

330 articles científics
publicats

15 projectes de recerca
europeus

4 programes
de doctorat

33 projectes de recerca
nacionals

27 tesis doctorals
defensades

La Facultat de Psicologia
Posició de la UB en l’àmbit de les Ciències
de la Vida i Medicina segons el QS Ranking
Àmbit geogràfic
Barcelona

Catalunya
Espanya
Europa
Món

Posició		
1		
1		
1		

24		
62

La Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona està ubicada a l’edifici de Ponent del
campus de Mundet, el qual allotja també la Facultat d’Educació.
La Facultat acull més de dos mil cinc-cents estudiants i més de dos-cents cinquanta professors.
L’oferta docent de la Facultat inclou l’ensenyament
de grau de Psicologia, a més d’una oferta de postgrau àmplia (màsters universitaris, títols propis
i programes de doctorat).
Els estudiants de Psicologia cursen dotze crèdits
ECTS de pràctiques professionalitzadores o de
recerca en un dels gairebé dos-cents centres (hospitals, EAP, centres de recursos humans, ONG,
ajuntaments) amb els quals la Facultat té signat
un conveni.

Unitats externes
• Mediació
• Diagnòstic i Intervenció de la discalcúlia
i l’aprenentatge de la matemàtica
• Experimentació animal
Clínica Psicològica de la UB
• Teràpia de conducta
• Diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica
• Tècniques augmentatives i de comunicació
• Reeducació de les dificultats lectores (UBinding)
• Avaluació de la cognició, l’atenció i aprenentatge
(ACAP)
La Facultat de Psicologia es va incloure l’any
2010 en el rànquing d’excel·lència europeu segons
l’informe Identifying the best: the CHE excellence ranking for natural sciences, economics, political science and
psychology in Europe, que elabora el Centre per al
Desenvolupament de l’Educació Superior (CHE).

Grau que s’imparteix
a la Facultat
Psicologia
Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 480

D’altra banda, la Facultat t’ofereix:

http://www.ub.edu/grau-psicologia

Serveis
• Biblioteca i sales d’estudi
• Serveis mèdics
• Menjador i cafeteria
• Llibreria
• Servei de reprografia
• Transport intern
• Aules d’informàtica
• Serveis Lingüístics
• Pla d’acció tutorial
• Programes de mobilitat nacional i internacional
• Beques i ajuts
• Pràctiques en empreses i institucions

El grau de Psicologia t’ofereix una formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris, que
inclouen el coneixement, la comprensió, l’anàlisi
i la interpretació del comportament humà i ani
mal, i també les habilitats bàsiques d’avaluació,
de diagnòstic i d’intervenció psicològics. L’any
2016, aquest grau va obtenir l’acreditació amb
excel·lència de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
Aquests estudis et prepararan per a la inserció
en el mercat laboral i per continuar formant-te professionalment, incloent-hi les opcions acadèmiques
i investigadores.
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Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Mencions
A partir del curs 2020-2021, tot l’alumnat obtindrà la menció en Psicologia de la Salut a partir
d’assignatures de formació bàsica i obligatòria.
A banda d’aquesta, les mencions que ofereix el
Grau de Psicologia de la UB són:
• Avaluació, Diagnòstic i Intervenció Clínica
• Psicologia Social i de les Organitzacions
• Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació
• Recerca en Psicologia Bàsica i Aplicada
Així mateix, l’alumnat pot optar per seguir un
Itinerari Lliure de Menció si escull assignatures
optatives de diferents mencions.
En què podràs treballar?
• El títol de grau de Psicologia et capacita per
a un exercici genèric de la professió de psicòleg
en diversos àmbits: clínic, educatiu, laboral, de
les organitzacions i els recursos humans, social
i comunitari, etcètera.
• Alguns camps poden requerir titulacions oficials
superiors a les quals s’accedeix una vegada s’ha
obtingut el grau de Psicologia, com en el cas del
títol de psicòleg clínic (PIR) i del psicòleg general sanitari (màster universitari de Psicologia
General Sanitària de caràcter professionalitzador). Al web següent en podeu trobar informació: www.ub.edu/portal/web/psicologia/
masters-universitaris/-/ensenyament/
detallEnsenyament/4460803
• A més a més, altres màsters universitaris vinculats
a diferents àmbits de treball que es poden dur a
terme a la Facultat de Psicologia són els següents:
– Psicologia de l’Educació: www.ub.edu/portal/
web/psicologia/masters-universitaris/-/
ensenyament/detallEnsenyament/4460792
– Intervenció Psicosocial: www.ub.edu/portal/
web/psicologia/masters-universitaris/-/
ensenyament/detallEnsenyament/4460755
– Mediació en Conflictes: www.ub.edu/portal/
web/psicologia/masters-universitaris/-/
ensenyament/detallEnsenyament/4460781

– Recerca en Comportament i Cognició:
www.ub.edu/portal/web/psicologia/
masters-universitaris/-/ensenyament/
detallEnsenyament/4460814
– Gestió i Desenvolupament de Persones
i Equips a les Organitzacions:
www.ub.edu/portal/web/psicologia/
masters-universitaris/-/ensenyament/
detallEnsenyament/4460770
– Psicogerontologia: www.ub.edu/portal/web/
psicologia/masters-universitaris/-/
ensenyament/detallEnsenyament/1966731
– The European Master on Work, Organizational, and Personnel Psychology (WOP-P):
www.uv.es/erasmuswop/
– Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de
Riscos Laborals: www.ub.edu/portal/web/
psicologia/masters-universitaris/-/
ensenyament/detallEnsenyament/4587384
Inserció laboral: 78,90 % dels titulats UB ocupats
tres anys després d’haver finalitzat els estudis
(AQU, 2017).

Ponderacions PAU
i reconeixement crèdits CFGS
Al web del Canal Universitats de la Generalitat
de Catalunya pots consultar:
La taula de ponderacions per a l’admissió des de
les PAU a http://universitats.gencat.cat/ca/
preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
index.html

El reconeixement de crèdits procedents d’un Cicle
Formatiu de Grau Superior a http://universitats.
gencat.cat/ca/cercador/
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Barcelona Activa, el servei de referència
en orientació acadèmica i laboral a la ciutat
Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona, dona suport a la ciutadania en l’orientació professional i la recerca de feina.
Al web treball.barcelonactiva.cat pots consultar tot el que pot fer per tu Barcelona Activa.
Des d’una àmplia oferta de serveis per orientar el teu futur acadèmic i professional fins a
itineraris formatius i sortides professionals. Si fas servir el cercador d’ocupacions, trobaràs la
definició de prop de 1.000 ocupacions, amb les seves tasques associades, els requisits formatius i competencials, la situació al mercat de treball i les ofertes de feina relacionades.
Per treballar del que m’agrada,
què he d’estudiar?
Si estudio el que m’agrada,
de què podré treballar?
Per donar resposta a aquestes dues preguntes, Barcelona Activa i la Universitat de Barcelona
col·laboren en la definició d’un catàleg ampli de sortides professionals vinculades als estudis
universitaris. Pots rebre assessorament personalitzat a l’espai Porta22, de Barcelona Activa,
i al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona.
També pots demanar cita en línia al telèfon o whatsapp 608 573 263 de 9 a 18 hores.
Porta22 – Barcelona Activa
Carrer de la Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
treball.barcelonactiva.cat
Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20 h
Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192
Rodalies: R1 i R2 Clot
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Tramvia: T4 Ca l’Aranyó,
T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133
treball.barcelonactiva.cat
barcelonactiva
barcelonactiva
barcelonactiva
videosbarcelonactiva
company/barcelona-activa

On estudiaràs?
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Facultat de Psicologia
Campus Mundet
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
933 125 009
www.ub.edu/psicologia
FacPsicoUB
psicologiaub
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Notes de tall i preu orientatiu curs 2021-2022
ENSENYAMENT

PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

Administració i Direcció d’Empreses
Administració i Direcció d’Empreses - Dret
Administració i Direcció d’Empreses Matemàtiques
Administració i Direcció d’Empreses Química
Administració i Direcció d’Empreses Sociologia
Antropologia Social i Cultural
Arqueologia
Arqueologia - Història
Belles Arts
Bioinformàtica (UPF [ESCI]-UB-UPC)
Biologia
Bioquímica
Biotecnologia
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències Ambientals
Ciències Biomèdiques
Ciències Culinàries i Gastronòmiques
(UB [CETT]-UPC)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
(INEFC)
Ciències del Mar
Ciències Polítiques i de l’Administració
Ciències Polítiques i de l’Administració - Dret
Cinematografia (ESCAC)
Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual - Gestió
d’Informació i Documentació Digital
Comunicació i Indústries Culturals
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Continguts Digitals Interactius (ENTI)
Creació Artística per a Videojocs
i Jocs Aplicats (ENTI)
Criminologia
Criminologia - Dret
Disseny
Dret
Dret - Gestió i Administració Pública
Dret - Relacions Laborals
Economia
Economia - Estadística (UB-UPC)
Educació Social
Empresa Internacional
(International Business)
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria de Materials
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica - Matemàtiques
Enginyeria Química
Estadística (UB-UPC)
Estudis Anglesos

9,646
12,080
12,403

9,440
11,878
12,150

PREU
orientatiu
1r curs
1.061
1.061
1.502

10,672

10,394

1.502

10,648

10,388

1.061

5,700
5,000
9,243
8,970
7,460
11,306
11,997
12,058
9,250
10,006
12,645
5,000

5,000
5,000
9,242
7,160
5,000
11,158
11,806
11,823
8,744
9,606
12,562
5,000

1.061
1.502
1.502
1.502
7.920
1.502
1.502
1.502
1.660
1.502
1.660
7.200

10,488

10,310

1.660

10,588
8,422
11,934
9,442
11,478
10,748

9,718
6,964
11,738
9,442
11,424
10,722

1.502
1.061
1.061
9.900
1.502
1.502

9,380
6,962
5,000
5,000

9,190
5,000
5,000
5,000

1.502
1.502
7.500
7.500

9,736
11,622
11,383
9,928
10,156
10,240
8,942
12,016
9,544
12,026

9,628
10,722
11,030
9,750
9,616
10,140
8,617
11,254
9,400
11,902

1.061
1.061
1.502
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061

12,722
5,678
9,556
10,158
13,032
10,458
10,594
6,338

12,510
5,000
8,822
9,734
12,899
10,022
10,416
5,560

1.660
1.660
1.660
1.660
1.660
1.660
1.502
1.061
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ENSENYAMENT

PAU/
CFGS
(inici)

Estudis Àrabs i Hebreus
Estudis Literaris
Farmàcia
Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica
Filologia Catalana
Filologia Clàssica
Filologia Hispànica
Filologia i Cultura Franceses (UAB-UB)
Filosofia
Física
Física - Matemàtiques
Fisioteràpia (Physiotherapy) (UdG-UB)
Geografia
Geologia
Gestió d’Informació i Documentació Digital
Gestió i Administració Pública
Història
Història de l’Art
Història - Història de l’Art
Infermeria (Campus Bellvitge)
Infermeria (Campus Clínic)
Infermeria (SJD)
Investigació Privada (Títol Propi)
Lingüística
Llengües i Literatures Modernes
Llengües Romàniques i les seves Literatures
Matemàtiques
Medicina (Campus Bellvitge)
Medicina (Campus Clínic)
Mestre d’Educació Infantil
Mestre d’Educació Infantil Mestre d’Educació Primària
Mestre d’Educació Primària
Nutrició Humana i Dietètica
Odontologia
Pedagogia
Podologia
Producció de Música i So per a la
Indústria de l’Entreteniment (ENTI)
Psicologia
Publicitat, Relacions Públiques
i Màrqueting (ESRP)
Química
Relacions Laborals
Seguretat (ISPC)
Sociologia
Treball Social
Turisme (CETT)

5,000
8,064
11,154
12,262
5,232
5,000
5,000
5,000
5,598
12,150
13,546
6,236
5,000
5,000
5,994
7,415
5,270
5,370
–
11,569
12,465
10,382
5,000
5,000
5,000
5,000
12,730
12,988
13,146
8,886
11,126

PAU/ PREU
CFGS orientatiu
(final)
1r curs
5,000 1.061
7,444 1.061
10,902 1.502
11,990 1.502
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
12,036 1.502
13,346 1.502
5,000 7.334
5,000 1.061
5,000 1.502
5,060 1.502
6,794 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
–
1.061
11,265 1.660
12,176 1.660
10,153 5.450
5,000 1.380
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
12,624 1.502
12,878 1.660
13,022 1.660
8,868 1.061
11,126 1.061

8,827
10,600
12,394
8,311
8,218
5,000

8,786
10,308
12,358
8,040
7,030
5,000

1.516
1.502
1.660
1.061
1.502
1.502

9,874
9,522

9,776
9,333

1.502
5.830

9,944
8,042
8,824
7,912
8,336
5,000

9,674
7,760
8,514
7,360
8,214
5,000

1.502
1.061
1.061
1.061
1.061
6.418

Centres Adscrits a la UB
Grup A = 17,69 € / crèdit = 1.061 €
Grup B = 25,04 € / crèdit = 1.502 €
Grup C = 27,67 € / crèdit = 1.660 €

Oferta 2022-2023
Informació actualitzada a www.ub.edu

www.ub.edu/psicologia

DL: B-2.496-2022

Saps què t’ofereix la UB?
Mira-ho al mòbil!
Futurs Estudiants
www.ub.edu/futurs

