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COM CURSAR L’OPTATIVITAT ALS ESTUDIS DE GRAU

Als estudis de Grau s’ha de cursar la següent optativitat:
•
•
•

Grau en Psicologia (Pla 954 – curs d’implantació 2010): 54 crèdits (fins a 6 crèdits més, opcionals)
Grau en Logopèdia (Pla 828 – curs d’implantació 2009): 48 crèdits (fins a 6 crèdits més, opcionals)
Grau en Logopèdia (Pla 1383 – curs d’implantació 2017): 36 crèdits (fins a 6 crèdits més, opcionals)

Com es pot cursar?
1. Exclusivament amb les assignatures optatives del pla d’estudis
•

Al Pla d’estudis 954-Grau en Psicologia i al Pla 828-Grau en Logopèdia: Sense obtenir
cap menció, escollint els 48/54 crèdits d’entre tota l’oferta d’optativitat que s’ofereix cada curs
acadèmic.

•

Al Pla d’estudis 954-Grau en Psicologia i al Pla 828-Grau en Logopèdia: Obtenint una
menció, perquè dels 48/54 crèdits se n’hauran cursat 30 de l’oferta exclusiva d’una menció (segons
els requisits que s’indiquen a cada pla d’estudis).

•

Al Pla d’estudis 954-Grau en Psicologia i al Pla 828-Grau en Logopèdia: Obtenint una
doble menció, perquè dels 48/54 crèdits se n’haurà cursat 30 de cadascuna de les dues mencions.
Això és possible perquè hi ha mencions que ofereixen assignatures coincidents i també perquè, en
alguns casos, s’utilitzen els 6 crèdits optatius addicionals que permet el pla d’estudis.

•

El Pla d’estudis 1383-Grau en Logopèdia no ofereix la possibilitat de cursar mencions. En
aquest cas, els 36 crèdits s’haurien de cursar d’entre tota l’oferta d’optativitat que s’ofereix cada
curs acadèmic.

2. Altres possibilitats:
•

Amb la formació assolida en el marc de la Mobilitat (programes Erasmus, Propi, Sicue) es poden
aconseguir fins a un màxim de 30 crèdits optatius. Crèdits que es cursen a la universitat de
destí, sense correspondència amb assignatures del nostre pla d’estudis.

•

Amb un Mínor. Són itineraris d’universitat organitzats per un centre de la universitat.
S’aconsegueixen 30 crèdits optatius. La nostra Facultat ofereix el Mínor Dificultats del
llenguatge i la veu, que pot cursar qualsevol estudiant de Grau, exceptuant els estudiants del
Grau en Logopèdia.

•

Amb el Reconeixement acadèmic de crèdits obtinguts per participar en activitats no
programades en el marc d’un pla d’estudis. Es poden aconseguir fins a un màxim de 18 crèdits
optatius:
Activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació: Fins a
un màxim de 6 crèdits optatius.
La formació en terceres llengües: Fins a un màxim de 12 crèdits optatius.
Recomanem demanar el reconeixement acadèmic en el darrer any d’estudis i quan resti espai
d’optativitat a l’expedient.
Per obtenir la informació dels cursos/activitats que es poden reconèixer, es pot accedir en aquest
enllaç

