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Els nous graus de Psicologia i Logopèdia:
Com canviaran els estudis?

Canvis estructurals
Canvis metodologia docent



El procés de disseny dels nous graus
• Comissió reforma grau en Psicologia (CREGP)
• Comissió reforma grau en Logopèdia
• Tasques de les comissions:

– Justificació títol
– Competències que han d’adquirir-se en el grau
– Disseny del pla d’estudis (matèries i assignatures i la seva 

seqüènciació...), metodologies docents i d’avaluació
– Cronograma d’implantació: Progressiu (curs a curs), simultani..
– Inici dels nous graus: curs 2009-2010???.

EL PROCÉS REQUEREIX LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA 
FACULTAT



El procés de disseny dels nous graus

On trobar informació?
Unitat V:/comissió grau Psicologia
Unitat V:/comissió grau Logopèdia
Campus virtual “Espai de comunicació de 
Logopèdia”
Representants de les àrees i dels estudiants
Web de la Facultat: nou apartat on s’aniran
incloent les informacions més rellevants



Legislació
• Reial decret sobre estudis universitaris
• Normativa UAB
• LOPS (Logopèdia, postgrau Psicologia 

clínica...)
• Logopèdia: Directrius pròpies comunes a tot 

l’estat espanyol 



El grau en Logopèdia: Canvis estructurals
Estructura Diplomatura
(pla estudis 98)
207 crèdits actuals

Estructura nou grau
240 ECTS

1r

2n

3r

1r

2n

3r

4t

Troncals, obligatòries i 
optatives

Troncals, obligatòries i 
optatives

Troncals, obligatòries, 
optatives i Practicum

60 ECTS

Matèries bàsiques

60 ECTS

Matèries “nuclears”

60 ECTS

Matèries “nuclears” + 
Pràcticum

60 ECTS

Matèries optatives (itineraris) 
+ treball de final de grau

60 ECTS

Matèries optatives (itineraris) 
+ treball de final de grau
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• 1 crèdit actual: 10 hores professor
• 1 ECTS: 25 hores estimades estudiant

– Hores de classe
– Tutories amb el professor
– Cerca bibliogràfica
– Estudi
– Treballs individuals i en grup
– Proves d’avaluació, etc



El grau en Logopèdia
Matèries bàsiques: Bases anatòmiques, fisiològiques, lingüístiques, 

psicològiques, educatives, etc, de la logopèdia. Han d’estar sota el 
“paraigües” de descriptors definits per àrees de coneixement (al 
menys 36 ECTS de descriptors de la branca de CC Salut i 24 
d’altres branques)

Les assignatures de les matèries bàsiques han de tenir al menys 6 
ECTS

Matèries “nuclears”: Patologia, diagnòstic, avaluació i tractament de 
les alteracions primàries i secundàries del llenguatge, la parla i la 
veu, etc.

Matèries optatives: especialització i aprofundiment en alguns 
aspectes de les matèries nuclears

Distinció entre “matèria” i “assignatura”

Assignatura: Unitat de dòcència i avaluació

Matèria: Unitat conceptual. Una assignatura pot pertànyer a diferents 
matèries i una matèria pot estar formada per diferents assignatures



El grau en Logopèdia
Distribució dels ECTS (segons les directrius del MEC)

Matèries Bàsiques: 60 ECTS

Matèries “nuclears”: Com a mínim 120 ECTS

Bloc d’alteracions i trastorns: 36 ECTS 

Bloc d’avaluació i diagnòstic: 18 ECTS

Bloc d’intervenció: 36 ECTS

Bloc de Pràcticum: 30 ECTS
Els membres de la comissió creuen convenient que els diferents blocs de 
“nuclears” no siguin estancs, sinó interrelacionats

Matèries optatives: Fins a 54 ECTS

Treball de final de grau: 6 ECTS



El grau en Logopèdia: 

Opcions per al quart curs

Matèries optatives de Logopèdia 
+ treball de final de grau

o
“
treball de final de grau en 
Logopèdia

Minor” en una altra disciplina + 

Per tal que en el suplement europeu al títol figuri un itinerari o el 
nom d’un “Minor” cal haver cursat almenys 30 ECTS de 
l’itinerari o del minor

El treball de final de grau (6 ECTS) ha de correspondre al grau 
cursat (Logopèdia), encara que es cursi també un “Minor”

60 ECTS 60 ECTS



El grau en Psicologia: canvis estructurals
Estructura Llicenciatura 
300 crèdits actuals (pla 2000)

Estructura nou grau
240 ECTS

1r

2n

3r

1r

2n

3r

4t

Troncals i obligatòries

Troncals i obligatòries

Troncals 2n cicle, 
optatives (itineraris)

60 ECTS

Matèries bàsiques

60 ECTS

Matèries “nuclears”

60 ECTS

Matèries “nuclears” + 
Pràcticum

60 ECTS

Matèries optatives (itineraris) 
+ treball de final de grau

60 ECTS

Matèries optatives (itineraris) 
+ treball de final de grau

Optatives (itineraris) i 
Pràcticum 4t
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El grau en Psicologia
Matèries bàsiques: Fonaments de metodologia, estadística, 

psicobiologia, psicologia social, etc, processos psicològics 
bàsics, història de la psicologia, desenvolupament psicològic... 
Les assignatures han de tenir al menys 6 ECTS. Han d’estar 
sota el “paraigües” de descriptors definits per àrees de 
coneixement (al menys 36 ECTS de descriptors de la branca de 
CC Salut i 24 d’altres branques)

Matèries “nuclears”: Continguts de naturalesa similar al de 
les actuals assignatures troncals de segon i tercer. Pràcticum

Matèries optatives: Assignatures d’especialització
organitzades en dos grans itineraris o mencions: Salut, i Social-
Educatiu, o configurades lliurement entre tota l’oferta disponible



El grau en Psicologia: Opcions per al quart curs

Matèries optatives de l’itinerari 
Salut + treball de final de grau

“Minor” en una altra disciplina + 
treball de final de grau en 
Psicologia (6 ECTS?)

Per tal que en el suplement europeu al títol figuri un itinerari o el nom del 
“Minor” cal haver cursat almenys 30 ECTS de l’itinerari o del minor

El treball de final de grau (6 ECTS) ha de correspondre al grau cursat 
(Psicologia), encara que es cursi també un “Minor”

Pot obtenir-se el reconeixement de fins a 6 ECTS en activitats culturals, 
esportives, de representació, etc.

Matèries optatives de lliure 
configuració + treball de final de 
grau

Matèries optatives de l’itinerari 
Social-Educatiu + treball de final 
de grau



Canvis en la metodologia docent
• Èmfasi en el procés Ensenyament-aprenentatge
• Aprenentatge actiu
• Moltes de les metodologies s’han aplicat des de fa molt temps, però

ara s’insisteix que la seva aplicació sigui generalitzada
• Caldrà corregir errors comesos a les proves pilot (sobrecàrrega treball

per als estudiants, més atenció a la selecció de les metodologies
docents en funció de la tipologia de l’assignatura, el número 
d’estudiants, etc).

• Per a totes les assignatures serà necessari definir clarament
objectius, competències, metodologies docents i d’avaluació, etc.

• Serà fonamental la coordinació entre totes les assignatures



Els nous graus de Psicologia i Logopèdia:
Algunes qüestions pràctiques

Els estudiants actuals podran canviar de pla 
VOLUNTÀRIAMENT i en funció de la situació concreta
Els graus de Psicologia i Logopèdia habilitaran per a 
l’exercici professional, amb limitacions similars a les actuals 
(Psicologia clínica, per exemple). Els “bachelors” compten en 
el curriculum però no habiliten per a les professions de 
Psicòleg/-oga o Logopeda
Com en l’actualitat, les probabilitats de trobar feina 
augmentaran amb la formació de postgrau
S’està intentant reduir les limitacions dels logopedes per 
treballar en CREDAs (això és independent del disseny del 
nou grau)
L’exercici de la Psicologia clínica requerirà PIR i/o màster 
amb directrius pròpies (ara es requereix el PIR)



Quantes hores de classe hi haurà?
• La presencialitat òscil·larà entre el 25% i el 35% 

(més presencialitat en primers cursos i en funció
de la tipologia de l’assignatura)

Exemple: assignatura de 6 ECTS
6 ECTS X 25 hores estudiant = 150 hores estudiant
Hores “presencials” (hores de classe)

35%= 52,5
30%= 45
25%= 37,5

A Psicologia, les hores de classe obligatòries per a l’estudiant (és a 
dir, descomptant la DT) d’una assignatura actual de 6 crèdits són 
45. A Logopèdia (no es fa DT) són 60

Els nous graus de Psicologia i Logopèdia:
Algunes qüestions pràctiques

IMPORTANT: AQUESTA INFORMACIÓ ÉS PROVISIONAL! 
(normativa UAB encara no aprovada)
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