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Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia
La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia té una llarga tradició acadèmica a les 
comarques del sud de Catalunya que ens ha portat a estar molt compromesos amb el 
desenvolupament i el progrés del coneixement de les àrees de l’educació i la psicologia. 
Acollim més de 2.000 estudiants de grau, màster i doctorat repartits en els tres Campus: 
Campus Sescelades (Tarragona), Seu del Baix Penedès (Coma-Ruga, el Vendrell) i Campus 
Terres de l’Ebre (Tortosa).

La Facultat destaca per l’experiència docent del professorat i el compromís amb la qualitat 
dels ensenyaments i posa al teu abast l'última tecnologia en recursos docents, en els àmbits 
de la informació i la comunicació. 

El compromís social de la Facultat s’aborda a través de diversos projectes d’aprenentatge i 
servei, pràctiques de cooperació i la implicació en les necessitats socials de l’entorn a través 
de diverses assignatures i entitats del territori.

El nostre objectiu és ser un autèntic lloc de trobada de tots els àmbits professionals que 
tenen relació amb l’educació i la psicologia.
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Oferta formativa

Graus
• Educació Infantil
• Educació Primària
• Educació Social
• Pedagogia
• Psicologia
• Educació Infantil i Primària
 amb menció en Anglès

Màsters universitaris
• Formació del Professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes

• Psicologia General Sanitària
• Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del 

Coneixement

Títols propis i diplomes de postgrau
• Diploma de postgrau en Direcció i Gestió de 

Centres Educatius
• Màster internacional en Educació i Teràpia 

Psicomotriu
• Diploma de postgrau en Educació Psicomotriu i 

Desenvolupament Psicològic
• Diploma de postgrau en Psicologia Perinatal
• Màster en Recursos Humans
• Diploma de postgrau en Recursos Humans

Doctorats
• Tecnologia Educativa
• Salut, Psicologia i Psiquiatria

Aprèn de forma 
innovadora i propera
Utilitza metodologies d’aprenentatge innovadores 
i participatives que et permetran posar en 
pràctica els coneixements adquirits en situacions 
reals de l’entorn laboral. A través del programa 
d’Aprenentatge Servei de la Universitat posaràs 
en pràctica els teus coneixements per resoldre 
problemes reals d'institucions del territori. El 
teu professor o professora de referència et 
guiarà en el teu aprenentatge acadèmicament i 
professionalment.

Augmenta les teves 
oportunitats laborals
Segueix plans d’estudis dissenyats en col·laboració 
amb empreses i institucions del sector per adquirir 
les competències i habilitats més útils per al teu 
futur professional.

Des del primer curs, estaràs en contacte amb 
persones que treballen en aquest àmbit, amb 
la col·laboració de professionals externs que 
participen en els graus aportant la seva experiència. 
Els més de 650 convenis de pràctiques amb 
institucions i empreses relacionades amb l’educació 
o la psicologia avalen la voluntat d'inserció i el 
compromís de la Facultat per donar resposta a les 
necessitats del mercat laboral.

Anualment la Facultat gestiona més de 900 
pràctiques curriculars.

Estudia en un entorn 
internacional
La internacionalització és un dels puntals de 
la Facultat. La teva preparació no es limitarà a 
seguir un pla d’estudis sinó que et formaràs cap a 
l’exterior, viuràs experiències que t’enriquiran com 
a persona i com a futur professional. Disposaràs 
dels coordinadors i coordinadores de mobilitat de 
la Facultat i també del Centre Internacional que 
t’ajudaran i et donaran suport en la teva mobilitat 
acadèmica o de pràctiques.

Cada any uns 90 estudiants complementen la 
formació amb una estada en altres països com Itàlia, 
França, Portugal, Regne Unit, Alemanya, Suècia, 
Argentina, Nicaragua i Tanzània.

Gaudeix d’una formació
de qualitat
El compromís de la Facultat amb la qualitat i la 
innovació docent ha impulsat un grup de recerca 
que investiga sobre la interdisciplinarietat i el treball 
en xarxa com a estratègia per millorar la formació i 
les competències professionals.

La Facultat és un centre capdavanter en la formació 
de professionals de l’educació i la psicologia tant de 
grau com de màster i doctorat.

Serveis i instal·lacions
Les instal·lacions estan dissenyades específicament 
per assegurar-te un aprenentatge de qualitat: 
aules de formació específica com les dues aules de 
psicomotricitat, l’aula de música, l’aula de plàstica i 
els laboratoris de psicologia i psicobiologia. A més a 
més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació del campus posa al teu abast un ampli 
ventall de serveis per facilitar-te l’aprenentatge com 
la biblioteca, espais d’estudi individuals i per a grups 
amb mitjans multimèdia, assessorament i materials 
per a l’aprenentatge de llengües, i formació per 
millorar les teves competències informàtiques i de 
gestió de la informació.



GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL
Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d'ensenyament 
i d’aprenentatge que facilitin als alumnes d'entre 0 i 6 anys a construir 
coneixement.  També, et formaràs en metodologies docents adequades per 
a aquestes edats i podràs elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les 
característiques i necessitats de les escoles. A més, adquiriràs coneixements i 
habilitats que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el 
nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies d'un mestre 
o mestra.

Durada: 4 anys / Crèdits ECTS: 240
Places:
Campus Sescelades (Tarragona): 80
Campus Terres de l'Ebre (Tortosa): 40
Seu Baix Penedès (el Vendrell): 40
Llengües: anglès, català i castellà

Horari 1r curs:
Campus Sescelades (Tarragona):
matí de 8.00 a 14.00h o tarda, de 15.00 a 21.00h
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa): tarda
Seu Baix Penedès (el Vendrell): matí i tarda
Nota de tall juny 2019:
Campus Sescelades: 7,066
Campus Terres de l’Ebre: 5,00
Seu Baix Penedès (el Vendrell): 6,9

Perfil recomanat
Aquests estudis requereixen que tinguis una 
vocació clara per ser mestre o mestra. Has de 
tenir interès per comprendre l'acció educativa 
i la seva relació amb el nen o nena per mitjà 
de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. 
També, és recomanable que tinguis capacitat per 
comprendre els processos psicològics, socials, 
polítics, culturals, científics i educatius, així com 
ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la 
transformació d'aquests processos.

Per què estudiar el grau en 
Educació Infantil a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Participaràs en projectes del 
programa aprenentatge servei a través del qual 
posaràs en pràctica els teus coneixements per 
resoldre problemes reals d'institucions socials del 
territori.

A primer i segon curs, faràs dues estades d’una 
setmana a un centre educatiu i a tercer i quart curs 
faràs un total de 360 hores de pràctiques en centres 
formadors del Departament d’Educació.

En el treball de fi de grau podràs fer recerca 
educativa vinculada a propostes de millora en 
centres educatius d’infantil 

Sortides professionals
Podràs exercir com a docent en centres escolars de 
titularitat pública o privada/concertada en l’etapa 
d’educació infantil de 0 a 6 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats 
laborals, com escoles d’educació especial, aules 
hospitalàries, empreses privades, serveis educatius 
de museus o altres institucions culturals o fins i tot 
a empreses dedicades a l’elaboració de materials 
educatius.

6

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

Faràs estades
i pràctiques en
instituicions escolars 
des del primer curs
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Ensenyament i Aprenentatge de la Música,
l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües
i Lecto-escriptura II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experi-
mentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6

Pràcticum I 21

Optatives* 15

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expres-
sió Plàstica i l'Expressió Corporal III 3

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lec-
to-escriptura III 9

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experi-
mentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6

Treball de Fi de Grau 9

Pràcticum II 21

Optatives* 12

Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6

Organització de l'Espai Escolar, Materials
i Habilitats Docents 12

Infància, Salut i Alimentació 12

L'Escola d'Educació Infantil 6

Dificultats d'Aprenentatge
i Trastorns del Desenvolupament 6

Ensenyament i Aprenentatge de la Música,
l'Expressió Plàstica 6

i l'Expressió Corporal I 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües
i Lecto-escriptura I 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 
Experimentals 6

Ciències Socials i les Matemàtiques I 6
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Formació bàsica: 102 ECTS
Formació obligatòria: 60 ECTS
Assignatures optatives: 27 ECTS

Pràctiques externes: 42 ECTS 
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

Mira el
vídeo 
del grau
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GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d’ensenyament i 
aprenentatge que facilitin als alumnes d’entre 6 i 12 anys la construcció 
de coneixement. També et formaràs en metodologies docents adequades 
per a aquestes edats i podràs elaborar projectes curriculars que s’adaptin 
a les característiques i necessitats de les seves escoles. A més, adquiriràs 
coneixements i habilitats que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que 
facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies 
d’un mestre o mestra.
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Durada: 4 anys / Crèdits ECTS: 240
Places:
Campus Sescelades (Tarragona): 80
Campus Terres de l'Ebre (Tortosa): 40
Llengües: anglès, català i castellà

Horari 1r curs:
Campus Sescelades (Tarragona):
matí de 8.00 a 14.00h o tarda, de 15.00 a 21.00h
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa): tarda
Nota de tall juny 2019:
Campus Sescelades: 8,2886
Campus Terres de l’Ebre: 6,77

Perfil recomanat
Aquests estudis requereixen que tinguis una 
vocació clara per ser mestre o mestra.

Has de tenir interès per comprendre l'acció 
educativa i la seva relació amb el nen o nena per 
mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. 
També, és recomanable que tinguis capacitat per 
comprendre els processos psicològics, socials, 
polítics, culturals, científics i educatius, així com 
ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la 
transformació d'aquests processos.

Per què estudiar el grau 
d'Educació Primaria a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Participaràs en projectes del 
programa d'Aprenentatge Servei a través del qual 
posaràs en pràctica els teus coneixements per 
resoldre problemes reals d'institucions socials del 
territori.

A primer i segon curs, faràs dues estades d’una 
setmana en un centre educatiu i a tercer i quart curs 
faràs un total de 360 hores de pràctiques en centres 
formadors del Departament d’Educació.

En el treball de fi de grau podràs fer recerca 
educativa vinculada a propostes de millora en 
centres educatius d’educació primària  

Sortides professionals
Podràs exercir com a docent en centres escolars de 
titularitat pública o privada/concertada en l’etapa 
d’educació infantil de 6 a 12 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats 
laborals, com escoles d’educació especial, aules 
hospitalàries, empreses privades, serveis educatius 
de museus o altres institucions culturals o fins i tot 
a empreses dedicades a l’elaboració de materials 
educatius.

Mencions*

T’oferim quatre mencions, que es corresponen 
amb les especialitats que preveu el Departament 
d’Educació a l’hora d’oferir llocs de treball:

Educació Física
Educació Musical i Dansa
Atenció a la Diversitat
Idiomes (Anglès)

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el
vídeo 
del grau
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Expe-
rimentals II 3

Pràctiques Externes I 21

Optatives* 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6

Ensenyament i Aprenentatge
de les Matemàtiques III 6

Ensenyament i Aprenentatge
de les Ciències Socials II 9

Ensenyament i Aprenentatge
de l'Educació Musical,  Visual i Plàstica II 3

Pràctiques Externes II 21

Treball de Fi de Grau 9

Optatives* 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I 6

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns
de Desenvolupament 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I 6

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I 9

Ensenyament i Aprenentatge
de les Ciències Experimentals I 12

Ensenyament i Aprenentatge
de les Ciències Socials I 6

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, 
Visual i Plàstica I 12

Optativa* 3
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 21 ECTS

Pràctiques externes: 42 ECTS 
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL
Aquest ensenyament és una resposta a la necessitat que l'educació sigui un 
procés al llarg de la vida de les persones i una activitat que no pot quedar 
circumscrita únicament al context escolar. Amb aquesta titulació et formaràs com 
a professional especialitzat en la intervenció socioeducativa.
Podràs exercir la tasca professional en els tres grans àmbits d'intervenció de 
l'educador o educadora social: la inclusió social i promoció de les persones, el 
desenvolupament comunitari i animació sociocultural, i la mediació social i cultural.
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Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 50

Horari 1r curs: matí, de 8.00 a 14.00h 
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 7,95

Perfil recomanat
Has de tenir interès per comprendre les 
problemàtiques de les persones i de la interacció 
social, a més de capacitat per entendre els 
processos socials, educatius, culturals, polítics, 
psicològics i científics i reflexionar sobre el seu 
paper en la transformació d'aquests processos. 
També cal que tinguis disposició a l'aprenentatge 
continu, el compromís social i les habilitats 
comunicatives.

Per què estudiar el grau 
D'educació Social a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Podràs realitzar el teu treball de 
fi de grau en projectes del programa Aprenentatge i 
Servei  posant en pràctica el compromís cívic i social 
amb la institució o entitat on el diguis a terme.

Faràs 300 hores de pràctiques i podràs escollir 
entre un gran nombre i diversitat de centres on 
fer-les, com Creu Roja Joventut, Institut Municipal 
d’Educació, Mossos d’Esquadra de Trànsit de 
Tarragona, etc.

Aprendràs de la mà de professorat amb una llarga 
experiència en la recerca i en la pràctica professional 
de l'àmbit de l'educació social.

Un cop t’hagis graduat podràs continuar la teva 
formació amb el màster universitari en Innovació 
en la Intervenció Social i Educativa, que ofereix la 
mateixa URV.

 Sortides professionals
Podràs exercir la teva carrera professional en 
diversos àmbits i col·lectius desenvolupant les 
tasques següents:

• Processos d’inserció social.
• Processos d’acollida i adopció.
• Processos d’hospitalització.
• Formació de persones adultes.
• Educació de persones discapacitades.
• Processos de desenvolupament comunitari.
• Animació i gestió sociocultural, temps
 lliure i oci educatiu.

• Processos de desadaptació social.

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Comunitat, Entorn Social i Acció Comunitària 18

Mediació Social i Cultural 12

Acció Socioeducativa per a la Inclusió Social 18

Programes, Institucions, Serveis i Recursos per 
a l'Acció Socioeducativa
 

12

Psicologia de l'Adolescència, Maduresa
i Tercera Edat 6

Planificació i Organització de la
Intervenció Educativa 12

Atenció a la Diversitat 6

Política i Gestió Educativa 12

Investigació i Avaluació en Educació 18

Projecció Professional 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes: 21 ECTS 
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Contribueix a
millorar i
transformar
la societat

Pràcticum 21

Optatives* 30

Treball de Fi de Grau 94
t 
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*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE PEDAGOGIA
Amb  aquest ensenyament adquiriràs els coneixements científics i pràctics necessaris 
per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos 
educatius. També desenvoluparàs les habilitats bàsiques per avaluar els processos 
d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.

El pedagog o pedagoga és un professional que en els darrers anys ha diversificat el 
seu àmbit d’intervenció. Continua treballant amb una vinculació directa per atendre 
les diverses necessitats d’ensenyament-aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i 
no formal, però també actua en l’àmbit empresarial, en la organització i la gestió de 
projectes i programes de formació, culturals, ambientals, socials, de salut, serveis 
personals, formació de formadors, esport, mediació i justícia.

12

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matins 
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 7,694

Perfil recomanat
Has de tenir interès per comprendre i facilitar 
la resolució de problemes en els processos 
d'ensenyament i aprenentatge de  les persones, en 
el seu àmbit pedagògic i d'interacció social. També 
has de ser una persona amb una bona comunicació 
oral i escrita, amb gust per la lectura, compromesa 
amb els valors ètics i amb ganes de millorar la 
societat. 

Per què estudiar el grau de 
Pedagogia a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Podràs realitzar el teu treball de 
fi de grau en projectes del Programa Aprenentatge i 
servei  posant en pràctica el compromís cívic i social 
amb la institució o entitat on el diguis a terme.

Faràs 300 hores de pràctiques i podràs escollir 
entre una gran diversitat de centres com el Centre 
Penitenciari Mas Enric, l’Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus, l'Institut Municipal de Serveis Socials 
de Tarragona, i en l’àmbit que més t’interessi, com 
l’educatiu, social o empresarial.

Aprendràs de la mà de professorat amb una llarga 
experiència en la recerca i en la pràctica professional 
de l'àmbit de la pedagogia. 

Sortides professionals
Aquest grau et capacitarà per a l'organització, la 
gestió i l'orientació educatives, tant vocacional 
com laboral. Podràs treballar en el disseny de 
material pedagògic i en l'atenció a persones amb 
necessitats educatives especials en centres i 
institucions d'educació formal i no formal.

Podràs desenvolupar tant en l'Administració i 
organismes públics com en empreses les tasques 
següents, entre d'altres:

• Docència i assessorament pedagògic en centres 
educatius, empreses i altres institucions.

• Orientació acadèmica, professional i laboral.
• Coordinació i gestió d'aules hospitalàries.
• Disseny, desenvolupament i producció de 

materials educatius i didàctics.
• Formació en les organitzacions.
• Disseny de programes educatius amb
 mitjans tecnològics.

• Assessorament en programes educatius i 
participació en projectes de millora i innovació 
educativa.

• Direcció, disseny, desenvolupament i avaluació de 
programes d'educació ambiental.

• Assessorament pedagògic en associacions i 
entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.

• Direcció i gestió de serveis públics: gestió de 
serveis socials, centres i institucions públiques 
d'educació, cultura i benestar social, administració 
educativa (inspecció, direcció de centres educatius, 
serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres 
d'investigació-innovació educativa).

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Sistema Educatiu 18

Disseny de Recursos Educatius i d'Entorns 
Tecnològics per a la Formació 12

Formació en les Organitzacions 18

Assessorament i Orientació en Educació 
 12

Pràcticum 21

Optatives* 30

Treball de Fi de Grau 9

Psicologia de l'Adolescència,
Maduresa i Tercera Edat 6

Planificació i Organització
de la Intervenció Educativa 12

Atenció a la Diversitat 6

Política i Gestió Educativa 12

Investigació i Avaluació en Educació 18

Projecció Professional 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes: 21 ECTS 
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Millora la societat
a través de
l'aprenentatge

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE PSICOLOGIA
Amb aquest ensenyament aprendràs a comprendre, interpretar, analitzar i explicar 
el comportament humà. També adquiriràs les destreses i habilitats bàsiques per 
avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, amb la 
finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.
Com a psicòleg o psicòloga tindràs un perfil generalista i podràs treballar en 
els diferents àmbits de la psicologia clínica, la psicologia social i la investigació 
psicològica.

14

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 120

Horari 1r curs: matins o tardes 
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 7,808

Perfil recomanat
Has de tenir un nivell alt de matemàtiques i, 
especialment, d'estadística. També és recomanable 
que tinguis un bon nivell de biologia i interès pel 
psiquisme i la conducta humana. 

Per què estudiar el grau de 
Psicologia a la URV?
Participaràs en projectes del Programa 
Aprenentatge servei a través del qual posaràs 
en pràctica els teus coneixements per resoldre 
necessitats reals, en col·laboració amb ONG, entitats 
socials i associacions.

Faràs 180 hores de pràctiques en una de les ONG 
amb què col·laborem, com El Sueño de la Campana, 
a Nicaragua, o en centres i associacions de les 
comarques de Tarragona, com l’Hospital Universitari 
Institut Pere Mata, la Creu Roja, centres educatius i 
empreses de la demarcació.

Aprendràs amb professorat que compagina la 
docència amb l'exercici professional en els àmbits de 
la psicologia social, educativa i clínica-sanitària.

Podràs participar en l'organització anual de la 
Setmana Psicològica, durant la qual s'ofereixen 
conferències i tallers específics de l'àmbit.

Sortides professionals
El grau et capacita per exercir de psicòleg o 
psicòloga. En aquest sentit, el caràcter generalista 
del títol de grau que requereix la formació inicial 
en psicologia no amaga el fet que els professionals 
exerceixen en àmbits d'actuació molt diferents. En 
els últims anys, la psicologia ha experimentat un 
gran creixement i diversificació de les funcions 
professionals.

Podràs exercir com a psicòleg o psicòloga en els 
àmbits laborals següents:

• Psicologia clínica i de la salut.
• Organització i recursos humans.
• Psicologia del treball.
• Psicologia de l’educació.
• Psicologia jurídica.
• Psicologia de l’activitat física i l’esport.
• Investigació bàsica en l’àmbit psicològic.

Mencions*

Menció en Psicologia del Treball, Organitzacions i 
Recursos Humans
Aprofundiràs en la descripció i mesura de variables 
per intervenir en el camp específic de la psicologia 
del treball.

Menció en Psicologia de la Salut
Et formaràs en la descripció i mesura de les 
variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, 
aptituds, etc.), els processos cognitius, emocionals, 
psicobiològics i conductuals, per diagnosticar 
en el camp específic de la psicologia de la salut i 
intervenir-hi.

Menció en Psicologia de l'Educació
Et prepararàs per diagnosticar, planificar i executar 
intervencions, així com mesurar els resultats en 
l'àmbit específic de l'educació.

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Història de la Psicologia 6

Estadística en Ciències del Comportament I 6

Psicologia Social 6

Fonaments de Psicobiologia 6

Desenvolupament Socioafectiu 6

Psicologia Biològica I 6

Motivació i Emoció 6

Personalitat i Diferències Individuals 6

Psicologia del Treball 6

Psicometria 6

ASSIGNATURA ECTS

Avaluació i Diagnòstic Psicològic II 3

Psicologia dels Grups 3

Neuropsicologia I 3

Psicologia de l'Educació I 3

Llenguatge i Comunicació 6

Psicopatologia II 6

Optatives* 6

Pensament i Resolució de Problemes 6

Psicologia de l'Educació II 6

Psicologia de les Organitzacions 6

Intervenció en Psicologia Clínica 6

Optatives* 6Percepció i Atenció 6

Psicologia Biològica II 6

Psicopatologia I 6

Desenvolupament Psicomotriu 6

Estadística en Ciències del Comportament II 3

Aprenentatge i Condicionament 3

Psicologia Experimental 6

Psicologia de la Memòria 6

Desenvolupament Cognitiu 6

Psicologia Social Aplicada 6

Avaluació i Diagnòstic Psicològic I 6
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Optatives* 30

Pràctiques Externes 12

Treball de Fi de Grau 6

Optatives* 124
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 54 ECTS

Pràctiques externes: 12 ECTS 
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Mira el
vídeo 
del grau

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
AMB MENCIÓ D’ANGLÈS
Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d'ensenyament i 
aprenentatge que facilitin als alumnes d'entre 0 i 12 anys construir coneixement. 
També, et formaràs en metodologies docents adequades per a aquestes edats 
i podràs elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i 
necessitats de les escoles. A més a més, adquiriràs coneixements i habilitats 
que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de 
maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies d'un mestre o mestra.

Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 366
Places: 30

Horari 1r curs: tarda, de 15.00 a 21.00h
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 9,804

Perfil recomanat
Aquests estudis requereixen que tinguis una 
vocació clara per ser mestre o mestra.

Has de tenir interès per comprendre l'acció 
educativa i la seva relació amb el nen o nena per 
mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. 
També, és recomanable que tinguis capacitat per 
comprendre els processos psicològics, socials, 
polítics, culturals, científics i educatius, així com 
ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la 
transformació d'aquests processos.

Per què estudiar aquest 
doble grau  a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Podràs participar en projectes 
del programa aprenentatge servei a través del 
qual posaràs en pràctica els teus coneixements 
per resoldre problemes reals d'institucions socials 
del territori.

Faràs pràctiques durant tots els estudis: 
començaràs a primer curs amb una setmana en 
un centre educatiu. A segon, faràs un total de 
1.440 hores de pràctiques en escoles. A quart 
curs, podràs fer les pràctiques a l’estranger en un 
centre educatiu de parla anglesa. I a cinquè, les 
pràctiques d’alternança docent a l’aula del centre 
de pràctiques estaran vinculades amb el treball de 
les assignatures a la Facultat.

En el treball de fi de grau podràs fer recerca 
educativa vinculada a propostes de millora en 
centres educatius d’educació infantil i d’educació 
primària de la demarcació.

Mencions*

Amb la menció d’Anglès reflexionaràs sobre 
les teories del llenguatge actuals i treballaràs 
els conceptes de l'ensenyament i aprenentatge 
de la llengua anglesa, comprendràs i avaluaràs 
les diferents metodologies, dissenyaràs unitats 
didàctiques, desenvoluparàs activitats per 
ensenyar-la i també destreses docents bàsiques de 
l'ensenyament i aprenentatge.

Sortides professionals
Podràs exercir com a docent en centres escolars 
de titularitat pública o privada/concertada en 
l’etapa d’educació infantil i d’educació primària 
de 0 a 12 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats 
laborals, com escoles d’educació especial, 
aules hospitalàries, empreses privades, serveis 
educatius de museus o altres institucions culturals 
o fins i tot a empreses dedicades a l’elaboració de 
materials educatius.
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La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6

L’Escola d’Educació Infantil 6

Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I 3

ASSIGNATURA ECTS

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, 
l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal II 12

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lec-
to-escriptura II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 
Experimentals 9

Ciències Socials i les Matemàtiques II 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i 
Lectoescriptura III 9

Pràcticum II (grau d’Educació Infantil) 21

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6

Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6

Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9

Competència Comunicativa i Intercultural en Llen-
gua Estrangera 6

Pràctiques Externes II (grau d’Educació Primària) 21

Treball de Fi de Grau I (grau d’Educació Infantil) 9

Treball de Fi de Grau II (grau d’Educació Primària) 9

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 
Experimentals I 12

Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Musical, 
Visual i Plàstica I 12

Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física I 9

Pràctiques Externes I (grau d’Educació Primària) 21

Didàctica de la Llengua Estrangera 6

Organització de l’Espai Escolar, Materials i 
Habilitats Docents 12

Infància, Salut i Alimentació 12

Dificultats d’Aprenentatges i Trastorns 
del Desenvolupament 6

Ensenyament i Aprenentatge de la Música,

l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal I 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i 
Lecto-escriptura I 6

Ensenyament i Aprenentatge de les 
Ciències Experimentals

Ciències Socials i les Matemàtiques I 6

Pràcticum I (grau d’Educació Infantil) 21

Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II 6

1r
 c

ur
s

3r
 c

ur
s

5è
 c

ur
s

4
t 

cu
rs

2n
 c

ur
s

Formació bàsica: 102 ECTS
Formació obligatòria: 129 ECTS
Assignatures optatives: 33 ECTS

Pràctiques externes: 84 ECTS
Treball de fi de grau: 9+9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels 
estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai 
europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un 
estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en 
compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat

www.urv.cat

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
Campus Sescelades 

Crta. Valls, s/n, 43002 Tarragona
977 297 001 / secretaria.scs@urv.cat

www.fcep.urv.cat

Campus Terres de l'Ebre
Av. Remolins, 13-15, 43500 Tortosa

977 464 038 / cte.secretaria@urv.cat
www.fcep.urv.cat

EL VENDRELL Seu Baix Penedès
Av. de Palfuriana, 104, 43880 Coma-ruga
977 297 973 / seubaixpenedes@urv.cat

www.fcep.urv.cat


