
 
 
CRITERIS PER VALIDAR ELS 90 CRÈDITS SANITARIS PREVIS A LA 
REALITZACIÓ DEL MÀSTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRI 

 
Criteris extrets de l’apartat 4.2 Requisits d’accés i criteris d’admissió 
a la Memòria de reverificació del màster 

 
D'acord amb l'ordre ECD/1070/2013 els criteris emprats per validar els 90 crèdits 
sanitaris previs a la realització del Màster seran els següents: 

 
1. Per als Graduats en Psicologia. Els titulats Graduats nacionals d'acord amb 
el nou ordenament acadèmic de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), estan 
EXEMPTS d'acreditar aquesta documentació, ja que totes les memòries de Grau en 
Psicologia, a nivell nacional, gaudeixen d'aquesta acreditació, consti o no consti a la 
certificació acadèmica aportada per a l'accés. 
 
 

2. Per als llicenciats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els 
corresponents a: 

• Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i 
Psicobiologia. 

• Especialitats, itineraris, opcions intracurriculars o matèries optatives de 
Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària. 

• Pràcticum realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o Sanitària. 
• Matèries vinculades Processos psicològics i Metodologia que possibilitin 

adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en 
l'apartat 2b 

• de l'Annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny. 
 
A més podran considerar-se els crèdits de formació complementària obtinguts en 
formació de postgrau que compleixi els requisits establerts en la Llei 5/2011, de 29 de 
març, d'Economia Social. 
Els alumnes que estiguin en possessió del títol de llicenciat o graduat en psicologia i hagin 
cursat estudis parcials de doctorat en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut podran 
sol·licitar el reconeixement acadèmic dels crèdits corresponents a mòduls cursats 
anteriorment sempre que les competències i resultats d'aprenentatge de les matèries que 
es vulguin reconèixer siguin equivalents. 
En el cas que els estudiants no compleixin aquest requisit hauran de realitzar els 
complements de formació necessaris per poder garantir els 90 crèdits de formació en 
psicologia sanitària. 
De forma general, l'alumnat que estigui en possessió d'un títol superior estranger ha 
d'obtenir l'homologació del seu títol al títol nacional que doni accés als estudis de 
postgrau. El títol homologat ha de complir els mateixos requisits assenyalats en aquesta 
secció. 
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