
 
 

Facultat de Psicología 
 

CURS ACADÈMIC 2013-2014 
 

ITINERARI D’ESPECIALITZACIÓ 
DE PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 

 
A l’itinerari d’especialització de Psicologia Clínica i de la Salut es podrà accedir per dues vies: A) Alumnat 
que encara no ha acabat els estudis que condueixen a l’obtenció de la llicenciatura de Psicologia, i B) 
Llicenciats i llicenciades en Psicologia, amb títol de llicenciatura expedit per aquesta universitat. A 
continuació figura la informació relativa a ambdues vies: 
 
 
A) Alumnat en actiu 
 
1. Càrrega lectiva. Els i les estudiants de Psicologia hauran d’haver aprovat 42,5 crèdits 
d’assignatures optatives dels que es contemplen en aquest itinerari i que s’hauran de comptar entre el 
total dels crèdits optatius cursats per sol·licitar l’expedició del certificat corresponent, que es lliurarà un 
cop acabats els estudis. 
 
2. Assignatures. Assignatures optatives (totes pertanyen al pla d’estudis de Psicologia): 
 

Codi Assignatura Cicle Crèdits 
1238 Avaluació Clínica 2 6 
1239 Alteracions del Comportament [no oferta actualment] 2 4,5 
1240 Teràpies cognitives 2 4,5 
1265 Rehabilitació de pacients psiquiàtrics crònics [no oferta actualment] 2 4,5 
1266 Avaluació i Tractament dels trastorns de personalitat [no oferta actualment] 2 4,5 
1267 Neuropsicologia clínica [no oferta actualment] 1 4,5 
1268 Psicopatologia infantil [no oferta actualment] 2 4,5 
1269 Psicopatologia dels trastorns d’ansietat i afectius 2 4,5 
1270 Avaluació i tractament dels problemes de parella i de conducta sexual 2 4,5 
1729 Intervenció en conductes addictives [no oferta actualment] 2 4,5 
1938 Estrès i Personalitat [no oferta actualment] 1 6 
1942 Psicopatologia dels Trastorns Psicòtics 2 4,5 
2247 Psicofarmacologia clínica 2 6 

 
3. Matriculació. L’alumnat en actiu caldrà que formalitzi la matrícula d’aquestes assignatures dintre dels 
períodes ordinaris de matriculació fixats per la Universitat. 
 
4. Sol·licitud de certificació i registre d’itineraris. L’alumnat que hagi seguit aquest itinerari podrà 
sol·licitar certificació en el moment de sol·licitar el títol final dels seus estudis. A la sol·licitud de certificació 
de l’itinerari s’haurà de fer constar les assignatures que s’han cursat i que li hi donen dret. El nom de 
l’itinerari pel qual s’expedirà el certificat i les assignatures especificades per l’estudiant a la sol·licitud 
s’hauran de fer constar a l’expedient acadèmic. 
 
 



5. Acreditació transitòria pel registre de centres sanitaris 
 
L’obtenció d’aquest títol permet sol·licitar a la Conselleria de Salut i Consum l’acreditació transitòria pel 
registre de consultes de psicologia com a centres sanitaris. Per a més informació consulteu la web del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB):  
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=4285&cont=51099  
 
Si no hi ha cap canvi a la legislació vigent, la data límit per a sol·licitar l’acreditació serà el 6 d’Octubre de 
2014. 
 
 
 
 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=4285&cont=51099


 
B) Llicenciats i llicenciades en Psicologia per la UIB 
 
1. Procediment. Els llicenciats i les llicenciades en Psicologia per la UIB, que vulguin accedir a aquest 
títol propi caldrà que segueixin el següent procediment administratiu: 
 
a) Sol·licitud adreçada al Degà de la Facultat amb instància ordinària, fotocòpia del document 

d’identitat, fotocòpia del títol de llicenciatura, i certificat acadèmic oficial. La sol·licitud i la 
documentació caldrà dipositar-la als serveis administratius (Edifici Guillem Cifre de Colonya), del 16 al 
23 de Setembre de 2013. L’horari de Secretaria es pot consultar a la web 
http://www.uib.es/lauib/Estructura/Serveis/sagc/ 

 
b) S’emprarà la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la llicenciatura de Psicologia (que caldrà 

que figuri al certificat oficial de notes de la llicenciatura) com criteri d’ordenació dels i les 
sol·licitants. La resolució de la llista de places concedides es farà pública a partir del dia 26 de 
Setembre de 2013. Si hi ha alguna renúncia, aquesta o aquestes places s’oferiran a les persones que 
figuren a continuació a la llista per rigorós ordre de posició a la mateixa. 

 
c) Posteriorment començarà el Procés de convalidació de les assignatures cursades en la llicenciatura 

relacionades amb la Psicologia Clínica i de la Salut, atenent bàsicament a aquelles de caràcter 
obligatori i optatiu. En cas de que els o les sol·licitants aportin un certificat de pla d’estudis on no hi 
hagi aquesta distinció, es tindran en compte per les matèries relacionades amb l’itinerari. Finalitzat el 
procés de convalidació, a cada sol·licitant li serà entregat un Informe de convalidació, i a partir 
d’aqueix moment podrà matricular-se. El període de matriculació finalitza el 7 d’Octubre de 2013. 

 
d) Itinerari en extinció. El títol propi romandrà actiu fins l’extinció de les assignatures obligatòries i 

optatives que formen part de l’itinerari. Les assignatures obligatòries ja estan extingides, i per tant, el 
curs 2013-2014 serà el darrer en que s’ofereixi el títol (només amb assignatures optatives). 

 
2. Càrrega lectiva. L’itinerari d’especialització de Psicologia Clínica i de la Salut pels llicenciats i les 
llicenciades en Psicologia consta d’un total de 59 crèdits, dels quals 42,5 són crèdits d’assignatures 
optatives, i 16,5 són crèdits d’assignatures obligatòries, totes pertanyents al pla d’estudis oficial de la 
titulació de Psicologia. Haver aprovat (incloent aquelles assignatures convalidades) tots aquestos crèdits 
dona dret a sol·licitar el títol propi, que serà expedit per la Universitat de les Illes Balears. 
 
3. Assignatures. Les assignatures optatives (totes pertanyen a l’actual pla d’estudis de Psicologia) que 
formen part de l’itinerari i de entre les que caldrà triar 42,5 crèdits són les següents: 
 

Codi Assignatura Cicle Crèdits 
1238 Avaluació Clínica 2 6 
1239 Alteracions del Comportament [no oferta actualment] 2 4,5 
1240 Teràpies cognitives 2 4,5 
1265 Rehabilitació de pacients psiquiàtrics crònics [no oferta actualment] 2 4,5 
1266 Avaluació i Tractament dels trastorns de personalitat [no oferta actualment] 2 4,5 
1267 Neuropsicologia clínica [no oferta actualment] 1 4,5 
1268 Psicopatologia infantil [no oferta actualment] 2 4,5 
1269 Psicopatologia dels trastorns d’ansietat i afectius 2 4,5 
1270 Avaluació i tractament dels problemes de parella i de conducta sexual 2 4,5 
1729 Intervenció en conductes addictives [no oferta actualment] 2 4,5 
1938 Estrès i Personalitat [no oferta actualment] 1 6 
1942 Psicopatologia dels Trastorns Psicòtics 2 4,5 
2247 Psicofarmacologia clínica 2 6 

 

http://www.uib.es/lauib/Estructura/Serveis/sagc/


Les assignatures obligatòries que caldrà cursar (amb caràcter obligatori) són les següents: 
 

Codi Assignatura Cicle Crèdits 
1181 Teràpia de conducta a la Infància [extingida] 2 4,5 
1184 Teràpia de conducta [extingida] 2 6 
1186 Psicologia de la Salut [extingida] 2 6 

 
4. Sol·licitud de certificació i registre d’itineraris 
 
L’alumnat que hagi seguit aquest itinerari podrà sol·licitar als Serveis administratius de la Facultat la 
certificació acadèmica oficial en el moment d’haver superat els 59 crèdits establerts i el diploma 
acreditatiu. A la sol·licitud de certificació de l’itinerari s’haurà de fer constar les assignatures que s’han 
cursat i que li hi donen dret. 
 
5. Acreditació transitòria pel registre de centres sanitaris 
 
L’obtenció d’aquest títol permet sol·licitar a la Conselleria de Salut i Consum l’acreditació transitòria pel 
registre de consultes de psicologia com a centres sanitaris. Per a més informació consulteu la web del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB):  
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=4285&cont=51099  
 
Si no hi ha cap canvi a la legislació vigent, la data límit per a sol·licitar l’acreditació serà el 6 d’Octubre de 
2014.  
 
 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=4285&cont=51099

