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Presentació
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. 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 doni com a resultat una millora de la pràctica 
professional. 
El Màster en Psicologia General Sanitària segueix les directrius establertes en l’Ordre 
ECD/1070/2013, de 12 de juny, publicada al BOE de 14 de juny de 2013, que estableix 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de màster en Psicologia 
General Sanitària que habilitin per a l’exercici de la professió titulada i regulada de 
psicòleg general sanitari.

Objectius i característiques del màster
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 de 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 per compte d’altri. 
Entre les activitats professionals del psicòleg general sanitari figuren la realització 
d’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.  

Estructura curricular

Pràctiques 
Les pràctiques externes es realitzen a través de dues assignatures, Pràctiques I i Pràc-
tiques II, i es desenvolupen en hospitals, clíniques o altres fundacions o centres de 
psicologia autoritzats i registrats com a centres sanitaris en els corresponents registres 
de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya, i que compleixin els requisits 
establerts en l’Ordre ECD / 1070/2013. 

Possibles sortides professionals: 
El màster habilita per treballar com a psicòleg general sanitari per compte d’altri i per-
met també inscriure les pròpies unitats assistencials de psicologia o consultes al regis-
tre general de centres, serveis i establiments sanitaris. El màster no habilita per des-
envolupar l’activitat professional en el Sistema Nacional de Salud i centres concertats, 
places que requereixen el títol d’Especialista en Psicologia Clínica (PIR). Algunes de 
les activitats professionals pròpies del psicòleg general sanitari són: exercici  privat de 
la professió de psicòleg general sanitari; consultes i centres assistencials privats; cen-
tres 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 interven-
ció primerenca; centres d’atenció a les persones amb problemes de drogodependència; 
centres que realitzin programes de prevenció, suport o intervenció amb famílies en si-
tuació de risc i assistència al menor; residències de persones grans; serveis d’atenció als 
malalts de diverses patologies i a les seves famílies, i institucions penitenciàries, entre 
d’altres. 
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Tipus
Professional

Àmbit
Ciències de la Salut

Duració
90 ECTS (tres semestres)

Període lectiu
D’octubre a juny

Règim i modalitat
Semipresencial 
Els estudis semipresencials combinen 
activitats docents a l’aula amb 
activitats d’aprenentatge virtuals i  
asíncrones. 

Requisit de llengua
Per  accedir al màster s’ha d’acreditar 
un nivell B1 d’anglès.  

Nombre màxim de places
30 

Preu
Els preus acadèmics dels estudis 
oficials que s’imparteixen en els 
centres integrats de la UdG són 
preus públics i cada curs els fixa la 
Generalitat de Catalunya a través del 
decret que es publica el mes de juny-
juliol. 

www.udg.edu/preus 

Coordinació del màster 
Dra. Maria Aymerich Andreu
coord.mpsicologiasanitaria@udg.edu 

Més informació 
https://www.udg.edu/ca/masters-en-
educacio-i-psicologia/Psicologia-
General-Sanitaria

Tel. +34 972 41 88 43  
masters@udg.edu
www.udg.edu/masters
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Mòduls Crèdits 
ECTS

Mòdul bàsic

Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària 6

Mòdul específic

Models i tècniques avançades en avaluació i diagnosi en psicologia de la salut 6

Entrenament en habilitats bàsiques de psicòleg general sanitari 6

Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut I 4.5

Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut II 4.5

Intervenció en salut mental infantil i juvenil 6

Intervenció en salut mental en adults i persones grans 6

Intervenció neuropsicològica 3

Intervenció en persones amb diversitat funcional i intel·lectual 3

Recerca en salut i qualitat de vida 3

Pràctiques externes 30

Treball final de màster 12


