
 

RECONEIXEMENT DEL PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) O 

EQUIVALENT EN EL GRAU DE PSICOLOGIA (MEMÒRIA 2009) 

 

MODIFICACIÓ EN DATA 12/09/2022 DEL DOCUMENT ACORDAT PER 

L’EQUIP DE DEGANAT DE LA FEP, EN DATA 21/02/2022, EN RELACIÓ 

AMB L’ACREDITACIÓ DEL NIVELL B1 D’ANGLÈS REQUERIT EN LA 

MEMÒRIA DELS ESTUDIS DE GRAU EN PSICOLOGIA (2009) VÀLID PER 

ALS CURSOS ACADÈMICS 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024 (2n a 4t 
curs). 

 

MODIFICACIÓ EN DATA 12/09/2022 

L’equip de deganat de la FEP acorda que: 

L’acreditació del nivell mínim d’anglès equivalent al Preliminary English Test (PET) 

requerit en la memòria de Psicologia de 2009 es podrà reconèixer als estudiants, 

matriculats en el període vigent d’aquesta memòria, que han cursat i aprovat 

l’assignatura de ‘Psicologia dels Grups i Organitzacions’ impartida en anglès (a partir 

del curs 2015-2016) o 6 ECTS d’assignatures optatives impartides en anglès. 

 

Aquest acord substitueix l’anterior: 

 

ACORDS FACULTAT EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 

En relació amb el punt c) de la Normativa UdG, l’equip de deganat de la FEP, i d’acord 

amb la vicedegana de mobilitat i pràcticum, la coordinadora dels estudis del grau en 

psicologia, i el vist i plau de la Degana, s’acorda que “transitòriament” els estudiants 

de 2n a 4t curs del grau en psicologia a partir del 2n semestre del curs 2021-22 i fins 

que les tres promocions finalitzin els estudis de grau en psicologia, podran acreditar el 

nivell B1 d’anglès exigit per la memòria dels estudis de psicologia (2009), si 

compleixen el requisits que tot seguit s’exposen. 

1) Per al curs 2021-2022: 

Excepcionalment, es contemplen dues opcions en el cas que l’estudiantat acrediti com 

a mínim 9 ECTS realitzats íntegrament en anglès, tal com requereix la normativa. Són 

les següents:  

 Es podrà reconèixer el Nivell B1 d’anglès si l’estudiant ha realitzat 

“íntegrament” en anglès totes les activitats d’avaluació de l’assignatura del 

mòdul de “Psicologia dels grups i les organitzacions”, en concret de la part 

referent a “psicologia de les organitzacions” (2n semestre). Seran els docents 



responsables del mòdul– coordinadora Dra. Mònica González- qui acreditin 

aquesta condició. El reconeixement serà de 6 ECTS. 

 Es podrà reconèixer el Nivell B1 d’anglès si l’estudiant ha realitzat totes les 

activitats d’avaluació íntegrament en anglès de, com a mínim, una de les tres 

assignatures optatives programades en anglès en els estudis de psicologia, és a 

dir: 

- 3101G01053 Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció 

psicoeducativa (1r semestre, 100% anglès)-3ECTS 

- 3101G01076 Risc de suïcidi: conceptes, avaluació i intervenció psicològica (2n 

semestre, 100% anglès)- 3 ECTS 

- 3101G01042 Problemes socials de la infància i risc social (2n semestre, 100% 

anglès)- 3ECTS. 

2) Per als cursos 2022-2023 i 2023-2024, només es contemplarà aquest 

reconeixement a partir de les assignatures optatives que es programin en anglès, 

essent necessari acreditar haver realitzat totes les activitats d’avaluació d’aquestes 
assignatures en anglès, que han de sumar un mínim de 9 ECTS. 

S’acorda igualment que a partir del curs 2022-2023, s’inclourà un text explicatiu en el 
disseny de les assignatures optatives que s’imparteixin en anglès. 


