Grau de Psicologia
IMPORTANT:
- La sol·licitud s’ha de fer d’un únic camp d’aplicació. Totes les sol·licituds que presentin més d’un camp d’aplicació seran denegades.
- L’autoinforme ha de seguir el format i les indicacions explicades en el document relacionat amb l’autoinforme publicat a l´apartat de Secretaria / Tràmits / Reconeixement de l’experiència professiona
-> Consulta els models de documentació / Psicologia i Ciències de l'Educació -> Autoinforme.
Els autoinformes que no segueixin aquestes indicacions no els podrem valorar.
- L’ autoinforme ha d’argumentar i raonar de quina forma l’experiència professional li ha permès assolir les competències.
- L’argumentació ha de ser convincent, raonada i justificada.

CAMP APLICACIÓ

ROL PROFESSIONAL

ASSIGNATURES

Pràcticum I
Psicologia evolutiva Professionals del camp de
l’educació amb títol universitari
i de l’educació*

REQUISITS

EVIDÈNCIES

de:
- Psicopedagogia.
- Pedagogia.Màster de Formació del
professorat (especialitat
Orientació).

- Disposar de contractes laborals durant un mínim de 2 anys
1) Vida laboral
d’experiència professional en alguns dels àmbits prototípics com a 2) contracte laboral
sortides professionals del psicòleg/a de l’educació.
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
- Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per la la metodologia de treball i si és pròpia de la
institució en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.
5) fotocòpia títol acadèmic

Professionals del camp de
Pràcticum I
l’educació amb altres títols
universitaris (inclosos Màsters
relacionats directament amb
temàtiques educatives)

- Disposar de contractes laborals durant un mínim de 3 anys
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats
com a sortides professionals del psicòleg/a de l’educació.
- Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per la
institució en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.
5) fotocòpia títol acadèmic

Professionals del camp de
l’educació sense títol
universitari.

- Disposar de contractes laborals durant un mínim de 6 anys
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats com
a sortides professionals del psicòleg/a de l’educació.
- Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per la
institució en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.

Pràcticum I

* Camp d’aplicació de Psicologia evolutiva y de l’educació: no es valorarà l’experiència professional en el camp educatiu en general sinó únicament aquella vinculada amb l’actuació psicoeducativa,
com a professional de la intervenció i assessorament psicoeducatiu.

CAMP APLICACIÓ
Psicologia clínica i
de la Salut

ROL PROFESSIONAL

ASSIGNATURES

Pràcticum I
Professionals que aportin títol
universitari de:
- Teràpia ocupacional
- Infermeria
- Medicina
- Farmàcia
- Odontologia
- Biologia (sanitària)
- Dietètica i nutrició
- Fisioteràpia
- Òptica i Optometria
- Podologia
- Pedagogia
- Psicopedagogia
- Treball Social
- Educació Social
Professionals que amb qualsevol Pràcticum I
formació prèvia, aportin Titulació
relacionada amb l’àmbit de la
Psicologia Clinica i de la Salut de
al menys 150 hores o superior.

REQUISITS

EVIDÈNCIES

Disposar de contractes laborals durant un mínim de 2 anys
d’experiència professional durant les quals es consideri que s’han
adquirit competències formatives del Grau de Psicologia
específiques de l’àmbit de la Psicologia Clínica i de la Salut.

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.
5) fotocòpia títol acadèmic

Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.

Disposar de contractes laborals durant un mínim de 3 anys
d’experiència professional durant les quals es consideri que s’han
adquirir competències formatives el Grau de Psicologia
específiques de l’àmbit de la Psicologia Clínica i de la Salut.
Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.

Professionals sense títol
universitari.

Pràcticum I

Disposar de contractes laborals durant un mínim de 6 anys
d’experiència professional durant les quals es consideri que s’han
adquirir competències formatives del Grau de Psicologia
específiques de l’àmbit de la Psicologia Clinica i de la Salut.
- Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.
5) fotocòpia títol acadèmic
1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.

CAMP APLICACIÓ
Intervenció Social i
Comunitària

ROL PROFESSIONAL

ASSIGNATURES

Professionals del camp de la
intervenció social i comunitària
amb títol universitari de:
- Educació Social
- Treball social
- Sociologia
- Antropologia

Es convalida sencer Disposar de contractes laborals durant un mínim de 2 anys
el Pràcticum I.
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats com
a sortides professionals del psicòleg/a de la intervenció social i
Es reconeixen les
comunitària.
pràctiques externes
del Pràcticum II. En Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
aquest cas,
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.
l’estudiant ha de
matricular del
Pràcticum II i seguir
l’activitat prevista en
el Pla Docent de
l’assignatura.

REQUISITS

Professionals del camp de la
intervenció social i comunitària
amb altres títols universitaris

Es convalida sencer
el Pràcticum I.

Professionals del camp de la
intervenció social i comunitària
sense títol universitari.

Es convalida sencer Disposar de contractes laborals durant un mínim de 4 anys
el Pràcticum I.
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats com
a sortides professionals de la intervenció social i comunitària.
Es reconeixen les
pràctiques externes Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
del Pràcticum II. En l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.
aquest cas,
l’estudiant ha de
matricular del
Pràcticum II i seguir
l’activitat prevista en
el Pla Docent de
l’assignatura

EVIDÈNCIES
1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.
5) fotocòpia títol acadèmic

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
Es reconeixen les
la metodologia de treball i si és pròpia de la
pràctiques externes
psicologia
del Pràcticum II. En Disposar de contractes laborals durant un mínim de 3 anys
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
aquest cas,
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats com de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
l’estudiant ha de
a sortides professionals del psicòleg/a de la intervenció social i
evidències aportades.
matricular del
comunitària.
5) fotocòpia títol acadèmic
Pràcticum II i seguir
l’activitat prevista en Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
el Pla Docent de
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.
l’assignatura.

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.

CAMP APLICACIÓ
Treball i
Organitzacions

ROL PROFESSIONAL

ASSIGNATURES

REQUISITS

EVIDÈNCIES

Professionals del camp del
treball i les organitzacions amb
títol universitari de:
- ADE
- Relacions Laborals
- Sociologia
- Economia
- Economia i Empresa
- Enginyeria d’organització
industrial.
- Ciències del Treball

Pràcticum I

Disposar de contractes laborals durant un mínim de 2 anys
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats com
a sortides professionals del psicòleg/a del treball i les
organitzacions.

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.
5) fotocòpia títol acadèmic

Professionals del camp del
treball i les organitzacions amb
altres títols universitaris

Pràcticum I

Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.

Disposar de contractes laborals durant un mínim de 3 anys
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats com
a sortides professionals del psicòleg/a del treball i les
organitzacions.
Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides

Professionals del camp del
Pràcticum I
treball i les organitzacions sense
títol universitari.

Disposar de contractes laborals durant un mínim de 4 anys
d’experiència professional en alguns dels àmbits mencionats com
a sortides professionals del psicòleg/a del treball i les
organitzacions.
Presentar un certificat de tasques desenvolupades signat per
l’empresa en el qual s’acrediti les funcions i tasques exercides.

1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.
5) fotocòpia títol acadèmic
1) Vida laboral
2) contracte laboral
3) certificat de tasques i funcions on s'especifiqui
la metodologia de treball i si és pròpia de la
psicologia
4) autoinforme justificant l’assoliment d’un conjunt
de competències relacionades amb aquest àmbit
i explicació de la seva vinculació amb les
evidències aportades.

