
Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 
Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

1r curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

     

 
9:50–11:05 

     

 
11:10-12.25 

     

 
12:30- 13:45 

     

13:50-15:10 
     

 

15:15-16:30 

 

Desenv i 
cultura 

GM1 virt- 
GP1 pres 

019 

 
Fonam 

psicologia 
GM2 virt- 
GP2 pres 

170 

 
Perc, 
aten 

mem i int 
GM1 Virt 

GP4 pres 
S134 

 

Fonam 
Psicobiol 
GM2 virt 
GP3 pres 

345 

 

 
Desenv i 
cultura 

GP3 pres 
021 

 

 
Fonam 

psicologia 
GP4 pres 

063 

 

  

 
Perc, aten 
mem i int 
GP1 pres 

170 

 

Fonam 
Psicobiol 

 

GP2 pres 
172 

16:35-17:50 
Competènc acadèm 
profess integrad 1 

GG- GP1/GP2 

021/172 
 

Desenv i 
cultura 

GM2 virt- 
GP2 pres 

170 

Fonam 
psicologia 

GM1 virt- 
GP1 pres 

019 

Perc, 
aten 

mem i int 

GM2 virt 
GP3 pres 

345 

Fonam 
Psicobiol 

GM1 virt 
GP4 pres 

S134 

 
Desenv i 
cultura 

GP4 pres 

063 

 
Fonam 

psicologia 

GP3 pres 

021 

 
Perc, aten 
mem i int 

GP2 pres 

172 

 
Fonam 

Psicobiol 

GP1 pres 

170 

 
17:55-19:10 

Competènc acadèm 

profess integrad 1 
GP3/GP4 

S134/S135 

 
19:15-20:30 

     



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 
Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

1r curs – 2n semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:30-9:45      

 
9:50–11:05 

Competènc acadèm 

profess integrad 2 

GG-GP1-GP2  
063-065 

 

 
Anàlisi dades 1 

GG- GM1 
170 

   

 
11:10-12.25 

Competènc acadèm 
profess integrad 2 

GP3-GP4 
061-270 

 
Anàlisi dades 1 

GM2  
019 

   

 
12:30- 13:45 

 Anàlisi dades 1 

GM3 019  
   

13:50-15:10      

 
15:15-16:30 

 
Desenv i 
cultura 

GM1 virt- 
GP1 pres 

S134 

 
Fonam 

psicologia 
GM2 virt- 
GP2 pres 

S135 

 
Perc, 
aten 

mem i int 
GM1 Virt 
GP4 pres 

063 

 
Fonam 

Psicobiol 
GM2 virt 
GP3 pres 

172 

 
 

Desenv i 
cultura 

GP3 pres 
172 

 
 

Fonam 
psicologia 
GP4 pres 

S135 

  
 
Perc, aten 
mem i int 
GP1 pres 
019 

 
 

Fonam 
Psicobiol 
GP2 pres 
172 

 

16:35-17:50 
 

Anàlisi dades 1 
GP1/GP2 

S135 
 

Desenv i 
cultura 

GM2 virt- 
GP2 pres 

S135 

 

Fonam 
psicologia 

GM1 virt- 
GP1 pres 

S134 

Perc, 
aten 

mem i int 
GM2 virt 
GP3 pres 

172 
 

 

Fonam 
Psicobiol 

GM1 virt 
GP4 pres 

063 

 
Desenv i 
cultura 

GP4 pres 
S135 

 
Fonam 

psicologia 

GP3 pres 
172 

 
Perc, aten 
mem i int 

GP2 pres 
172 

 
Fonam 

Psicobiol 

GP1 pres 
019 

 
17:55-19:10 

 
Anàlisi dades 1 

GP3/GP4 
S135 

 
19:15-20:30 

       



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 
Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

2n curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

Psicometria i avaluació 
GG virtual (1 cop al 

mes)        GP 
presencial 1,2,3 

 setmanes alternes 
021 

Cognició i llenguatge 
GG virtual (1 cop al 

mes) 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 
019 

Personalitat i context 
social 

GG virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

019 

Competènc acadèm 
profess integrad 3 

GG-GP2/GP3 

170/172 

Apren mot emoc 
GG virtual (1 cop 

al mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 
S135 

 

9:50–11:05 

 

Anàlisi dades 2 
GP1-GP2 

(cada 15 dies 

170 

 
CAPI 3 
GP4 
345 

Psicometria i avaluació 
GM1 virtual (1 cop al 

mes)        GP 
presencial 1,2,3 

 setmanes alternes 

021 

Cognició i llenguatge 
GM1 virtual (1 cop al 

mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

019 

Personalitat i context 
social 

GM1 virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

019 

Apren mot emoc 
GM1 virtual (1 cop 

al mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

S135 

 
11:10-12.25 

Anàlisi dades 2 
GP3 

(cada 15 dies) 

172 

 
CAPI 3 

GP1 

170 Psicometria i avaluació 
GM2 virtual (1 cop al 

mes)        GP 
presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

021 

Cognició i llenguatge 
GM2 virtual (1 cop al 

mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

019 

Personalitat i context 
social 

GM2 virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

019 

Apren mot emoc 
GM2 virtual (1 cop 

al mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

S135 

 

12:30- 13:45 
 

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

     

16:35-17:50    Anàlisi de dades en 
psicologia 2 
GG virtual 

GP setmanes alternes 
presencial (informàtica) 

019 

 

17:55-19:10 
    

 
19:15-20:30 

     



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 
Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

2n curs – 2n semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

Psicometria i avaluació GG 
virtual (1 cop al mes) GP 
presencial 1,2,3 setmanes 

alternes 

019 

Cognició i llenguatge 
GG virtual 
(1 cop al mes) GP 
presencial 1,2,3 

setmanes alternes 
065 

Personalitat i context 
social 

GG virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 065 

 Apren mot emoc 
GG virtual 

(1 cop mes) 172 
GP presencial 

1,2,3 setmanes 
alternes 

 

9:50–11:05 

Compet. Academiques i 
profes. Integrades 4 
GP presencials 021 Psicometria i avaluació 

GM1 virtual (1 cop mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 019 

Cognició i llenguatge 
GM1 virtual (1 cop  

mes) 065 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

Personalitat i context 
social 

GM1 virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 065 

Apren mot emoc 
GM1 virtual 

(1 cop mes) 172 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

 
11:10-12.25 

Compet. Academiques i 
profes. Integrades 4 

GG virtual 021 
Psicometria i avaluació 

GM2 virtual (1 cop  mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 019 

Cognició i llenguatge 
GM2 virtual (1 cop al 

mes) 065 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

Personalitat i context 
social 

GM2 virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 065 

Apren mot emoc 
GM2 virtual 

(1 cop mes) 172 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

12:30- 13:45 
 

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

     

16:35-17:50 
     

 
17:55-19:10 

     

 
19:15-20:30 

     



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació 

i 

Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

3r curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 

8:30-9:45 

Psicologia clínica 
d’adults 

GG virtual (1 
cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

019 

Psicologia de 
l’educació 
GG virtual 

(1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

170 

Psicologia dels grups i de 
les organitzacions 

GG virtual (1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

170 

Neuropsicologia clínica 
(presencial) 

019 

Psicologia clínica 
infantil 

GG virtual 
(1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

S134 

 

9:50–11:05 Educació per la salut 
(presencial) 

172 Psicologia clínica 

d’adults 
GM1 virtual (1 

cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

019 

Psicologia de 
l’educació 

GM1 virtual 
(1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

170 

Psicologia dels grups i de 
les organitzacions 

GM1 virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

170 

Psicologia clínica 

infantil 
GM1 virtual 

(1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

S134 

 

11:10-12.25 
 

Psicologia clínica 

d’adults 
GM2 virtual (1 

cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

019 

Psicologia de 
l’educació 

GM2 virtual 
(1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

170 

Psicologia dels grups i de 
les organitzacions 

GM2 virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

170 

Psicologia clínica 

infantil 
GM2 virtual 

(1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

S134 

 

12:30- 13:45 
 

13:50-15:10 
     

 

15:15-16:30 
Gestió i resolució de 

conflictes 
(virtual) 

Intervenció 

psicològica 
processos pèrdua i 

dol (virtual) 

Trastorns de la personalitat 

(virtual) 
  

 

16:35-17:50 

Addiccions sense 
droga 

(virtual) 

Assessorament i 
interv. psicol. 

educació formal 

(virtual) 

 
Psicologia jurídica 

(virtual) 

Introducció a la violència 
de gènere 
(virtual) 

 

 

17:55-19:10 

Intervenció 
psicològica en les 

organitzacions 

(virtual) 

 Trastorns de la conducta 
alimentària: prevenció, 
avaluació i tractament 

(virtual) 

Bases de 
psiconeuroendocrinologia 

(virtual) 

 

 

19:15-20:30 
   Students with developm 

disabilities: psychoed. 
treatment (anglès) 

 



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 
Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

3r curs – 2n semestre 

  

dilluns 

 

dimarts 

 

dimecres 

 

dijous 

 

divendres 

 
8:30-9:45 

Psicologia clínica 
d’adults 

GG virtual (1 cop al 
mes) 021 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

Psicologia de 
l’educació 

GG virtual (1 cop al 
mes) 172 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

Psicologia dels grups i de 
les organitzacions 

GG virtual (1 cop al mes) 
GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 172 

Programes intervenció 
des de l’envelliment 

actiu 
(presencial) 063 

Psicologia clínica 
infantil 

GG virtual (1 cop al 
mes) 021 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 
 

9:50–11:05 
Intervenció psicològica 

en emergències 

(presencial) 170 
Psicologia clínica 

d’adults 
GM1 virtual (1 cop al 

mes)021 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

Psicologia de 
l’educació 

GM1 virtual (1 cop 
al mes) 172 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

Psicologia dels grups i de 

les organitzacions 
GM1 virtual (1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 172 

Psicologia clínica 
infantil 

GM1 virtual (1 cop al 
mes) 021 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

 
11:10-12.25 

 
Risk of suicide (anglès) 

(presencial) 063 
Psicologia clínica 

d’adults 

GM2 virtual (1 cop al 
mes) 021 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

Psicologia de 
l’educació 

GM2 virtual (1 cop 
al mes) 172 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

Psicologia dels grups i de 

les organitzacions 
GM2 virtual (1 cop al mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 172 

Psicologia clínica 
infantil 

GM2 virtual (1 cop al 
mes) 021 

GP presencial 1,2,3 

setmanes alternes 

 

12:30- 13:45 
 

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

 
Psicologia de l’esport 

(virtual) 

Deconstrucció de la 

psicopatologia 
(virtual) 

Social problems and social 

risk in childhood (anglès) 
(presencial) 170 

  
Pràcticum I 

 
16:35-17:50 

Tractament 
psicosocial de la 

diversitat afectiu- 
sexual LGTBI 

(virtual) 

 

Orientació i 
assessorament 

professional 
(virtual) 

  

 
Pràcticum I 

 

 
Pràcticum I 

 
17:55-19:10 

Sexualitat i salut 

(virtual) 

Psicologia del dolor 

(virtual) 

Psicopatologia forense 

(virtual) 

 
Pràcticum I 

 
Pràcticum I 

19:15-20:30 
  Bases de psicofarmacologia 

(virtual) 

 
Pràcticum I 

 
Pràcticum I 



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 
Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

4t curs – 1r semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

Intervenció 
psicosocial 

GG virtual (1 cop al 
mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

065 

  
Neuropsicologia clínica 

(presencial) 

019 

 

 

9:50–11:05 
  

Educació per la salut 
(presencial) 

172 

 

Intervenció 

psicosocial 
GM1 virtual (1 cop al 

mes) 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

065 

 
11:10-12.25 

    

Intervenció 

psicosocial 
GM2 virtual (1 cop al 

mes) 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

065 

12:30- 13:45 
    

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

Gestió i resolució de 

conflictes 
(virtual) 

Intervenció 

psicològica 
processos pèrdua i 

dol (virtual) 

Trastorns de la personalitat 

(virtual) 
  

 
16:35-17:50 

Addiccions sense 
droga 

(virtual) 

Assessorament i 
interv. psicol. 

educació formal 
(virtual) 

 
Psicologia jurídica 

(virtual) 

Introducció a la violència 
de gènere 
(virtual) 

 

 
17:55-19:10 

Intervenció 
psicològica en les 

organitzacions 
(virtual) 

 Trastorns de la conducta 

alimentària: prevenció, 
avaluació i tractament 

(virtual) 

Bases de 
psiconeuroendocrinologia 

(virtual) 

 

 
19:15-20:30 

   Students with developm 
disabilities: psychoed. 

treatment (anglès) 
(virtual) 

 



Aclariment: 
La configuració d’aquests horaris està emmarcada en la declaració del curs 2020/21 com a període d’excepcionalitat (Escenari 7) a la UdG. Aquests poden estar subjectes a 

modificacions derivades de la situació d’alerta sanitària i de com pugui evolucionar aquesta. 

 

 

Facultat 
d’Educació i 
Psicologia 

Grau en Psicologia 
curs 2020-2021 

4t curs – 2n semestre 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

 
8:30-9:45 

Intervenció 
psicosocial 

GG virtual (1 cop al 
mes) 172 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

  Programes intervenció 
des de l’envelliment 

actiu 
(presencial) 063 

 

 

9:50–11:05 
  Intervenció psicològica 

en emergències 

(presencial) 170 

 

Intervenció 

psicosocial 
GM1 virtual (1 cop al 

mes) 172 
GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

 
11:10-12.25 

   
Risk of suicide (anglès) 

(presencial) 063 

 

Intervenció 

psicosocial 
GM2 virtual (1 cop al 

mes) 172 

GP presencial 1,2,3 
setmanes alternes 

12:30- 13:45 
    

13:50-15:10 
     

 
15:15-16:30 

 
Psicologia de l’esport 

(virtual) 

Deconstrucció de la 

psicopatologia 
(virtual) 

Social problems and social 

risk in childhood (anglès) 
(presencial) 170 

  

 
16:35-17:50 

Tractament 
psicosocial de la 

diversitat afectiu- 
sexual LGTBI 

(virtual) 

 

Orientació i 
assessorament 

professional 
(virtual) 

   

 
17:55-19:10 

Sexualitat i salut 
(virtual) 

Psicologia del dolor 
(virtual) 

Psicopatologia forense 
(virtual) 

  

 
19:15-20:30 

  
Bases de psicofarmacologia 

(virtual) 

  

 


