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1. Localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Psicologia 

Av. de Blasco Ibáñez, 21 

46010 València 

tel.: 963983579 

Fax: 963864470 

http://www.uv.es/psicologia 
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2. Equip deganal 

Antonio M. Ferrer Manchón 
Degà 
antonio.ferrer@uv.es 
 
Ana Mª D’Ocón Giménez 
Vicedegna d'Estudis  
ana.ocon@uv.es 
 
M. Castillo Fuentes Duran 
Vicedegana de Qualitat  
M.Castillo.Fuentes@uv.es 
 
Diana Pons Cañaveras 
Vicedegana de Pràctiques Externes 
diana.pons@uv.es 
 
Ladislao Salmerón González 
Vicedegà de Mobilitat i Intercanvi  
ladislao.salmeron@uv.es 
 
María F. Rodrigo Giménez 
Secretària  
maria.f.rodrigo@uv.es 
 
3. Coordinació del Grau 

 

Coordinadora del Grau:  Beatriz Lucas Molina. beatriz.lucas@uv.es 

 

Coordinadora Primer Curs: María Jesús López Latorre. maria.lopez-latorre@uv.es 

Coordinadora Segon Curs: Konstanze Schoeps. konstanze.schoeps@uv.es 

Coordinadora Tercer Curs: Laura Lorente-Prieto. laura.lorente-prieto@uv.es 

Coordinadora Quart Curs: Mª del Castillo Fuentes Durán. m.castillo.fuentes@uv.es 
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4. Serveis de la Facultat 

Deganat  

Planta baixa 96 386 44 66 

Secretaria i Infraestructures  

Planta baixa 96 386 48 25 

Vicedeganat de Qualitat i Recerca  

Planta baixa 96 386 44 74 

Vicedeganat d’Estudis  

Planta baixa 96 398 35 98 

Vicedeganat de Mobilitat i Intercanvi  

Planta baixa 96 386 44 79 

Vicedeganat de Pràctiques Externes  

Planta baixa 96 386 46 74 

Assemblea de Representants (ADR)  
Planta baixa, edifici nou 96 386 46 67 
 

Consergeria  

Planta baixa 96 386 46 81 

Secretaria de la Facultat  

Planta baixa, 96 386 44 72 

Administrador  

Primera planta 96 386 44 71 

Serveis Econòmics i Administratius  

Primera planta 96 386 46 65 

Biblioteca de Psicologia i Esport Joan Lluís Vives  

Planta baixa, edifici nou 96 386 45 34 

Unitat de Laboratoris  

Primera planta 96 386 46 61 

Servei d’Informàtica  

Primera planta 96 386 48 24 

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 

Planta baixa 96 398 24 36 

Cafeteria  

Planta baixa 96 398 37 85 
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5. Departaments adscrits a la Facultat de Psicologia 

 
Departament de Metodologia de les Ciències de Comportament 
Directora: Dr. Juan C. Ruiz Ruiz 
Secretaria: (tel.: 963864699), primera planta edifici 
nou  
Despatxos professorat, primera planta, nou edifici 

http://www.uv.es/metciencies 

 

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 
Director: Dra. Inmaculada Montoya Castilla 
Secretaria: (tel.: 963864476), tercera planta, ala 
nord  
Despatxos professorat, segona i tercera planta ala nord 

http://www.uv.es/personalitat 
 

Departament de Psicobiologia  
Directora: Dr. José Miñarro López 
Secretaria: (tel.: 963864473), quarta planta, ala nord 
Despatxos professorat, quarta planta ala nord 
 
http://www.uv.es/psicobiologia 

 

Departament de Psicologia Bàsica 
Directora: Dra. Paula Samper García 
Secretaria: (tel.: 963864823), tercera planta edifici nou 
Despatxos professorat: tercera planta, edifici nou 

http://www.uv.es/psibas 
 

Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Director: Dr. Javier Roca Ruiz 
Secretaria: (tel.: 963864477), segona planta, edifici nou 
Despatxos professorat, primera, segona i quarta plantes, edifici nou 

http://www.uv.es/psievoledu 
 

Departament de Psicologia Social  
Director: Dr. Vicente A. Martínez Tur 
Secretaria: (tel.: 963864473), primera planta 
Despatxos professorat, primera planta ala nord i quarta planta, edifici nou 

http://www.uv.es/psicologiasocial 
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6. Localització d’aules i laboratoris 

 

Aules situades a la Facultat de Psicologia 

Planta baixa de la Facultat de Psicologia 

LPE Laboratori de Psicologia Experimental  

Aules A1 a A9 

Primera planta 

LIP 1  Laboratori d’Informàtica 1 

LIP 2  Laboratori d’Informàtica 2 

LIP 3  Laboratori d’Informàtica 3 

LIP 4  Laboratori d’Informàtica 4  

LIP 5  Laboratori d’Informàtica 5  

Aula Est  Aula Professor Doroteo García Riaño 

LTA  Laboratori de Tècniques Autògenes (Sala de Tècniques, Sala Observació) 

LPG   Laboratori de Psicologia de Grups (Aula Professor Fernando Prieto) 

LO  Laboratori d’Observació de Conducta  

 

Aules situades a l’Aulari I 

A11 Primera planta 

A12 Primera planta 

A13 Primera planta 

A14 Primera planta 

A21 Segona planta 

A23 Segona planta 

A24 Segona planta 

A26 Segona planta 

A31 Tercera planta 

A33  Tercera planta 

A35  Tercera planta 

 

Aules situades a l’Aulari III 

A32 Tercera planta 
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7. Els estudis del grau en Psicologia 

CONTINGUT 

El grau en Psicologia forma professionals amb els coneixements científics necessaris per 

a comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà. Pretén 

desenvolupar les destreses i les habilitats bàsiques per a avaluar i intervenir en els 

àmbits individual i social al llarg del cicle vital, amb la finalitat de promoure i millorar la 

salut i la qualitat de vida. Això inclou el coneixement sobre els processos psicològics, les 

etapes del desenvolupament evolutiu, els fonaments biològics de la conducta humana i 

les funcions psicològiques, a més dels seus principis psicosocials. També es contribueix 

a la comprensió dels mètodes de recerca i anàlisi de dades, així com dels principals 

mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els diferents àmbits. 

 

MODEL D’APRENENTATGE BASAT EN EL CRÈDIT EUROPEU (ECTS) 

El model d’ensenyament-aprenentatge dins de l’EEES està centrat en l’estudiantat, i 

posa èmfasi especial en l’adquisició de competències i d’habilitats, a més de fer-ho en 

els continguts. La unitat de mesura d’aquest model d’aprenentatge és el crèdit europeu 

o crèdit ECTS, el valor del qual oscil·la entre un mínim de 25 hores i un màxim de 30. En 

el còmput de les hores s’inclouen classes lectives teòriques i pràctiques, hores d’estudi, 

realització de treballs, projectes i altres activitats acadèmiques necessàries per a 

l’avaluació. 

 

COM S’ESTRUCTURA? 

El grau correspon al primer cicle d’estudis universitaris. Té una durada de 240 crèdits, 

que inclouen tota la formació teòrica i pràctica. Els 240 crèdits es distribueixen en quatre 

cursos de 60 crèdits cadascun. 

 

ORGANITZACIÓ DEL PLA 

Formació bàsica:  

 Matèries comunes de branca Ciències de la salut 

 Formació bàsica específica del grau en Psicologia 

60 

36 

24 

Obligatòries: 135 

Optatives 27 

Pràctiques externes: 12 

Treball fi de grau 6 

TOTAL: 240 

 

• Matèries de formació bàsica: el Grau en Psicologia té 60 crèdits de formació 
bàsica, dels quals 36 estan vinculats a les matèries pròpies de la branca de ciències 
de la salut. La resta de crèdits corresponen a formació bàsica específica del grau en 
Psicologia. Aquests 60 crèdits es cursen en primer curs del pla d’estudis. 

• Matèries obligatòries: és necessari cursar 135 crèdits obligatoris al llarg dels 
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estudis de grau. 

• Matèries optatives: s’han de cursar 27 crèdits optatius en el quart curs.  
Hi ha 4 itineraris diferents en funció de l’elecció de les optatives: 

 Introducció a la psicologia clínica i de la salut 

 Introducció a la psicologia educativa 

 Introducció a la psicologia de la intervenció social i comunitària 

 Introducció a la psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos 

humans 
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8. Pla d’estudis 

 
Primer curs 
 

 
Segon curs 
 

 
Tercer curs 
 

Codi Assignatures Crèdits ECTS 

33313 Psicologia de l’educació i la instrucció 4,5 

33314 Psicologia escolar 4,5 

33315 Psicologia de la intervenció social i comunitària 6 

33316 Psicologia de les organitzacions 6 

33317 Història de la psicologia, ciència i professió 4,5 

33318 Deontologia i valors d’igualtat en psicologia 4,5 

33319 Psicopatologia  9 

33320 Intervenció i tractaments psicològics 9 

33350 Psicologia del pensament 6 

33351 Psicologia del llenguatge 6 

 
 

Codi  Assignatures  Crèdits ECTS 

33296 Fonaments de psicobiologia 6 

36244 Estadística I 6 

36245 Estadística II 6 

33298 Psicologia del cicle vital I 6 

33299 Psicologia del cicle vital II 6 

33300 Psicologia social I 6 

33301 Psicologia social II 6 

33302 Percepció i atenció 6 

33303 Psicologia de l’aprenentatge 6 

33304 Psicologia fisiològica I  6 

Codi Assignatures Crèdits ECTS 

33305 Avaluació psicològica 9 

33306 Psicologia de la motivació i l’emoció 6 

33307 Psicologia de la memòria 6 

33308 Personalitat i diferències individuals 12 

33309 Psicologia social del treball 6 

33310 Psicologia fisiològica II 6 

33311 Psicometria 9 

33312 Trastorns del desenvolupament i dificultats de l’aprenentatge 6 
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Quart curs 
 

OPTATIVES: 

 

Itinerari en Introducció a la psicologia clínica i de la salut:  

Codi  Assignatures Crèdits ECTS 

33326 Psicologia de les addiccions 4,5 

33329 Psicologia clínica infantil i juvenil 4,5 

33338 Neuropsicologia 4,5 

33344 Psicologia de la salut 4,5 

33346 Psicologia clínica 4,5 

33349 Tècniques d’entrevista psicològica 4,5 

 

Itinerari en Introducció a la psicologia de la intervenció social i comunitària: 

Codi Assignatures Crèdits ECTS 

33327 Bases psicobiològiques aplicades a la intervenció social 4,5 

33332 Psicologia social de l’esport 4,5 

33334 Gestió de la informació en psicologia 4,5 

33339 Personalitat i conducta social 4,5 

33340 Psicologia de la delinqüència 4,5 

33342 Psicologia social de la família 4,5 

 

Itinerari en Introducció a la psicologia educativa 

Codi Assignatures Crèdits ECTS 

33330 Processos psicològics i conducta prosocial 4,5 

33331 Desenvolupament i educació familiar 4,5 

33335 Optimització evolutiva i educativa 4,5 

33336 Intervenció en contextos educatius 4,5 

33337 Instruments de mesura en contextos educatius 4,5 

33348 Vinculacions afectives i educació afectiva i sexual 4,5 

 

  

Codi  Assignatures Crèdits ECTS 

33321 Dissenys de recerca en psicologia 6 

33322 Treball fi de grau en Psicologia 6 

33323 Pràcticum en Psicologia 12 

33324 Psicoendocrinologia 4,5 

33325 Psicofarmacologia 4,5 

 Optatives 27 
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Itinerari en Introducció a la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans:  

Codi  Assignatures Crèdits ECTS 

33328 Psicologia social del desenvolupament i el canvi organitzacional 4,5 

33333 Enquestes i estudis d’opinió 4,5 

33341 Psicologia econòmica i del consumidor 4,5 

33343 Psicologia dels recursos humans 4,5 

33345 Psicobiologia de l’estrès 4,5 

33347 Psicologia i seguretat vial 4,5 

 

PROFESSORAT, AULES I HORARIS ON S’IMPARTEIXEN LES CLASSES 

El professorat, les aules i els horaris en què s’imparteixen els diferents grups de cada 

matèria es poden consultar en la pàgina web de la Facultat. 

Adreça de consulta: (http://www.uv.es/psicologia) i dins d’aquesta seleccionar de forma 

seqüencial les pestanyes següents: Estudis de grau – Oferta de Graus – Grau en 

Psicologia – Pla d’estudis – Vegeu fitxa (per a cadascuna de les assignatures). 

Una altra alternativa per a consulta exclusiva d’horaris i aules en un únic document és: 

Curs Adreça 

1 https://www.uv.es/webpsico/Horarios/PSICOLOGIA/Psicologia_Horarios_1.pdf 

2 https://www.uv.es/webpsico/Horarios/PSICOLOGIA/Psicologia_Horarios_2.pdf 

3 https://www.uv.es/webpsico/Horarios/PSICOLOGIA/Psicologia_Horarios_3.pdf 

4 (OB) https://www.uv.es/webpsico/Horarios/PSICOLOGIA/Psicologia_Horarios_4.pdf 

4 (OPT) https://www.uv.es/webpsico/Horarios/PSICOLOGIA/Psicologia_Horarios_Optatives_Iti
neraris_Completa.pdf 

 

PERÍODES LECTIUS 

Primer quatrimestre: del 12 de setembre de 2022 al 23 de decembre 2022 

Segundo quatrimestre: del 30 de gener de 2023 al 19 de maig de 2023 

 

PERÍODE DE PROVES FINALS 

Primer semestre 

1ª Convocatòria del 09 al 27 de gener de 2023 

2ª Convocatòria del 12 de juny al 30 de juny de 2023 

Segundo semestre 

1ª Convocatoria del 22 de maig al 09 de juny de 2023 

2ª Convocatòria del 12 de juny al 30 de juny de 2023 

 

Les dates de les diferents convocatòries es publicaran en la pàgina web del centre a 

partir del mes de juliol. Una vegada efectuada la matrícula es poden veure també a 

través de secretaria virtual. Les mesures sanitàries i de prevenció condicionades a 

l'evolució de la pandèmia podrien exigir la reorganització del calendari de proves finals. 
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9. Instruccions per a la matrícula  

 

Webs d’interès:  

Es pot trobar tota la informació sobre la matrícula (horaris, plans d’estudis, exàmens...) 

en la pàgina web de la Facultat de Psicologia www.uv.es/psicologia. També són d’interès 

per a la matrícula els webs següents: www.uv.es/acces/index i www.uv.es/portalumne 

 

A) ESTUDIANTS QUE ES MATRICULEN DE PRIMER CURS: 

 

Quan i on matricular-se? 

L'automatrícula es podrà realitzar del día 18 al 20 de juliol, tots dos inclusivament, 

segons el dia i l'hora de matrícula assignada en funció de la nota de preinscripció. Les 

cites de matrícula dels alumnes s'enviaran per SMS els dies 16 i 17 de juliol. 

 

Com es tracta d'un sistema d'automatrícula, aquesta pot efectuar-se des de qualsevol 

ordinador a través d'internet (www.uv.es/portalumne), a partir de l’hora de la cita. Les 

incidències o dubtes sobre aquest tema, seran ateses pel personal de secretaria, bé 

presencialment, bé a través de correu electrònic o via telefònica (963864664 / 

963864472 / 963983771). 

 

Informació sobre l'aplicació informàtica de l'automatrícula: 

https://webges.uv.es/portalumne/ 

 

En finalitzar la matrícula, es pot imprimir el justificant d'aquesta des de la Secretaria 

Virtual, o portal de l'alumne, amb les assignatures matriculades. A través de la Secretaria 

Virtual (https://secvirtual.uv.es/), també es podrà consultar l'horari de classes. 

 

IMPRESCINDIBLE: Utilització del correu de la UV (usuario@alumni.uv.es) a partir de la 

matrícula. S'haurà d'indicar correu de recuperació de contrasenya, en les utilitats 

d'aquest. 

 

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA: 

 

Del 12 de setembre fins el ?? d´octubre, l'alumnat matriculat podrà pujar la 

documentació de matrícula en la SEU ELECTRÒNICA, procediment EST_EDM.  

Enlaç:  https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html  

 

Consulta de documentació matrícula: https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-

grau/matricula/instruccions-matricula/documentacio-1285850130557.html 

 

 



GUIA PER A L’ALUMNAT DEL GRAU EN PSICOLOGIA 
15 de juliol 

de 2022 

13 

Grups i assignatures 

En el curs 2022/2023 s’ofereixen un total de nou grups per a alumnat de nou ingrés en 

primer de grau en Psicologia. Són els grups AR, B, C, D, E, G, H, VM i VT. Cadascun disposa 

de 50 places menys algunes reservades per alumnat de mobilitat. 

El grup AR(*) és un grup especial en què, al llarg de la carrera, s’imparteix classe en 

anglès. És obligatori presentar acreditació del nivell B2 d’anglès, o el First a l’inici del curs 

o abans de l’acabament del primer curs. Perquè aquesta informació conste en el SET 
(Suplement Europeu al Títol), s'hauran de tindre cursats i aprovats un mínim de 120 
crèdits en anglés entre matèries de formació bàsica i obligatòries. 

Els grups E, VM, H i VT s’ofereixen en valencià. 

Sis grups s’ofereixen en horari de matí (AR, B, C, D, E, i VM) i tres en horari de vesprada 

(G, H, VT). 

Es podran consultar els horaris de cadascun dels grups abans de fer la matrícula, a través 

de la pàgina web de la Facultat de Psicologia i en el Portal de l’Alumne. 

(*)En segon curs i posteriors, per a matricular-se en el grup AR s'haurà de sol·licitar 

mitjançant instància formalitzada en el període de canvi de grup establit sent obligatori 

presentar el certificat de B2 o equivalent en el moment de la sol·licitud. D’ofici, serà 

objecte de revisió per part del Centre el compliment d'aquest requisit per a mantindre's 

en aquest grup. 

B) ESTUDIANTS DE SEGONES I POSTERIORS MATRICULES

Quan i on matricular-se? 

L’automatrícula es realitzarà del 21 al 29 de juliol ambdós inclusivament. L’hora i la data 

es poden consultar per telèfon mòbil des de l’aplicació de la Universitat de València per 

a dispositius Android, a partir del dia 18 de juliol. També es podrà consultar en la 

Secretaria Virtual de la Universitat (http://secvirtual.uv.es), i en el “Portal de l’Alumne” 

(www.uv.es/portalumne). 

Com que es tracta d’un sistema d’automatrícula, pot efectuar-se la matricula des de 

qualsevol ordinador a través d’Internet (www.uv.es/portalumne), a partir de l’hora i el 

dia assenyalat en la cita de matrícula. Les incidències o dubtes sobre aquest tema, seran 

ateses pel personal de secretaria, bé a través de correu electrònic (fac.psicologia@uv.es) 

o via telefònica (963864664 / 963864472 / 963983771).

L’alumnat que no puga matricular-se el dia assenyalat en la seua cita, ha de contactar 
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amb la Secretaria de la Facultat de Psicologia perquè li siga assignada una data nova, 

posterior a la que se li havia assignat inicialment. 

 

En acabar la matrícula, se’n pot imprimir el justificant des de la Secretaria Virtual o Portal 

de l’Alumne, amb les assignatures matriculades. A més de la pàgina web de la Facultat 

de Psicologia, a través de la Secretaria Virtual (https://secvirtual.uv.es/) es podrà 

consultar el vostre horari de classes. 

 

En segon curs, s’ha d’escollir un dels nou grups que s’ofereixen (AR, B, C, D, F, VM, G, H 

i VT). Hi ha sis grups en horari de matí (AR, B, C, D, F i VM) i tres grups en horari de 

vesprada (G, H i VT). Dos grups de matí (F i VM) i dos de vesprada (H, VT) s’imparteixen 

en valencià. El grup AR s´imparteix en anglès. 

 

En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà de triar una de les agrupacions que 

s’ofereixen. Cada agrupació disposa d’un nombre de places limitat, per això és 

recomanable tenir previstes agrupacions alternatives per si l’agrupació desitjada 

preferentment està completa en el moment de fer la matrícula.  

 

S’ofereix un grup especial (J vesprada/castellà) en totes les assignatures de primer que 

no hagen estat superades per a alumnat de segon, tercer i quart. En el procés de 

matrícula el programa indicarà en aquests casos “pendent d’assignar”, i en acabar la 

matrícula es procedirà a assignar d’ofici grup especial o compatible amb la resta de 

matèries ja matriculades per part de Secretaria. 

 

En tercer curs, s’ha de triar una de les vuit agrupacions que s’ofereixen (AR, B, C, F, VM, 

G, H, VT). Hi ha cinc agrupacions de matí (AR, B, C, F, VM) i tres de vesprada (G, H, VT). 

En les agrupacions F, H, VM i VT, s’impartirà la docència en valencià, i l’agrupació AR 

s´impartirà en anglès. 

 

S’ofereix un grup especial en Psicometria (J vesprada castellà) per a alumnat de segona 

o posteriors matrícules. 

 

En quart curs, s’ofereixen per a les assignatures obligatòries 8 grups (AR, B, C, VM, F, G, 

H, VT). Hi ha 4 grups de matí (AR, B, C, VM) i quatre de vesprada (F, G, H, VT). En les 

agrupacions F, H, VM i VT, s’impartirà la docència en valencià, i en l’agrupació AR en 

anglès. En el procés de matrícula, als alumnes amb les matèries de Dissenys 

d'Investigació en Psicologia, Psicoendocrinologia i Psicofarmacologia pendent de 

cursos anteriors, el programa els indicarà “pendent d'assignar”. En finalitzar la 

matrícula es procedirà d’ofici a assignar el grup per part de Secretaria. 

 

Las matèries optatives s’organitzen en vuit agrupacions de sis assignatures per itineraris 
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curriculars: 

1- Itinerari en Introducció a la psicologia clínica i de la salut (3 grups, A, B i G). 
2- Itinerari en Introducció a la psicologia de la intervenció social i comunitària (2 

grups, C i D).  
3- Itinerari en Introducció a la psicologia educativa (1 grup, E) 
4- Itinerari en la Introducció a la psicologia del treball, les organitzacions i els 

recursos humans (1 grup, F). 
5- Addicionalment, hi ha un grup H que conforma un itinerari mixte amb 

assignatures corresponents a diversos itineraris. 
6- S'ofereixen 5 assignatures en anglès (grups AR): Psicologia de la Delinqüència, 

Vinculacions Afectives i Educació Afectiu-Sexual (en primer quadrimestre); 
Tècniques d'Entrevista Psicològica , Psicologia Clínica i Psicologia dels Recursos 
Humans (en segon quadrimestre).. Són grups pensats per contenir un 50% 
d’alumnat de mobilitat i un 50% d’alumnat propi a fi d’afavorit també processos 
d’internacionalització en casa. 

 
L'alumne haurà de cursar un mínim de 5 assignatures en un itinerari pur per a obtindre 
l'esment del mateix en el SET. 
 
De cada agrupació i/o itinerari, tres assignatures es desenvolupen en el primer 
quadrimestre i tres en el segon. Dins d’una mateixa agrupació pot haver-hi assignatures 
impartides en castellà i assignatures impartides en valencià. Es produeix una major 
oferta de grups de vesprada perquè hi ha un nombre major de destinacions de 
pràctiques amb horari de matí. 
 
Les assignatures optatives s’imparteixen els dimecres i dijous, mentre que els dilluns i 

dimarts es dediquen per a assignatures obligatòries. D’aquesta manera, assignatures 

obligatòries i optatives de quart són absolutament compatibles en horari. 

 

Amb relació a les optatives, s’assegura la compatibilitat horària per a cada itinerari i/o 

agrupació. L’alumnat haurà de posar especial atenció per a no solapar els seus horaris 

a l’hora de fer la seua elecció de matrícula. Serà denegada qualsevol petició de canvi 

de grup motivada per solapament horari que haja estat causada de forma voluntària per 

les pròpies eleccions en el procés de matrícula. 

 

Al llarg de la carrera, es poden realitzar activitats formatives i/o de participació 

universitària que poden ser reconegudes com a crèdits dins de l’expedient fins a un 

màxim de 6 crèdits. Si s’arribés a comptar amb un mínim de 4,5 crèdits es podria fer una 

matrícula de 5 optatives en comptes de 6 per arribar als 240 crèdits del Grau. No serà, 

per tant,  objecte de anul·lació amb posterioritat a la matrícula les optatives 

matriculades de més. 
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La incorporació a l’expedient d’estos crèdits es produirà durant l’últim any de la carrera 

mitjançant sol·licitud a presentar per Registre Electrònic (Enllaç: 

https://www.uv.es/eregistre) adjuntant l'acreditació de tot el realitzat. Pot consultar-se 

la llista d’activitats i el reglament que regeix aquesta possibilitat en el web de la 

Universitat (www.uv.es) en la pestanya d’Estudis de Grau, opció Informació Acadèmica 

i Administrativa (en activitats de participació universitària).  
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Restriccions en la matrícula: 

 

Segon curs:  

Per a poder cursar l’assignatura de Psicometria, s’ha de tenir superades Estadística I i II 

del primer curs.  

 

Excepcionalment, es permetrà la matrícula de Psicometria com a passarel·la per a 

poder matricular assignatures de cursos superiors, procedint a donar de baixa aquesta 

assignatura amb posterioritat una vegada es verifique que no s'han superat les 

matèries d'Estadística. 

 

Pràcticum de grau 

 

Per matricular el PRÀCTICUM cal tenir superats 160 crèdits entre assignatures de 

formació bàsica i obligatòria, i tenir coneixements de Deontologia Professional. L'elecció 

i adjudicació de places es realitzarà en el mes de setembre entre els dies 6 a 8 segons 

ordre de matrícula. Tota la informació a l'respecte es pot consultar a: 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/oferta-graus/practicum-grau-

1285852517125.html 

 

Serà anul·lada d’ofici per part de la Secretaria de la Facultat la matrícula dels que no 

complisquen aquestes condicions, i seran penalitzats en el procés d’elecció de centre en 

el curs següent. 

 

La matrícula de pràctiques externes es realitzarà en el grup XX que oferix l'aplicació. 

L'elecció de la plaça en concret, serà a través de l'enllaç que hi ha en el portal de l'alumne 

(Elecció de Centre de Pràctiques (06/09/2022 - 08/09/2022) Psicologia i Logopèdia). 

Amb posterioritat, la Secretaria canviarà d'ofici el grup final en què s'inclou un/a 

estudiant. 

 

Tota la informació relacionada amb Pràcticum en Psicologia es troba a la pàgina web de 

la Facultat. Direcció de consulta: (http://www.uv.es/psicologia) i dins d’aquesta 

seleccionar de forma seqüencial les pestanyes següents: Estudis de Grau - Graus – 

Pràcticum de Grau. 

 

Treball fi de grau 

 

El Treball fi de grau (TFG) es matricula juntament amb la resta de matèries. 

 

La matrícula de TFG s’ha de fer en el grup XX que ofereix l’aplicació. L’assignació concreta 

de línia de treball i tutor/a es realitzarà al voltant de la segona quinzena del mes 
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d’octubre mitjançant procediment homòleg al de la matrícula, i l’alumnat rebrà una cita 

amb dia i hora per a procedir a l’elecció entre l’oferta que s’exposarà públicament en la 

pàgina web de la Facultat. La Secretaria canviarà d’ofici el grup final en què s’inclou un/a 

estudiant/a una vegada realitzada l’elecció de línia-tutor/a a l’octubre. 

 

Les instruccions relacionades amb TFG són en la pàgina web de la Facultat. Adreça de 

consulta: (http://www.uv.es/psicologia) i dins d’aquesta, seleccionar de forma 

seqüencial les pestanyes següents: Estudis de Grau – Oferta de Graus – Treball Fi de 

Grau. 

 

L’estudiant podrà defensar el TFG fins i tot suspenent altres crèdits, sempre que estiga 

matriculat de tots els crèdits que li resten per a acabar el grau. 

 

Les convocatòries per al curs 2022-2023 s’establiran per part de la Comissió de TFG i 

tindran lloc durant els mesos de desembre, març, juny i juliol. 

 

C) QÜESTIONS GENERALS SOBRE MATRÍCULA  

  

ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL  

 

Els estudiants podran, per causes justificades, sol·licitar matrícula en règim de dedicació 

a temps parcial. La petició es farà per ENTREU - Seu electrònica de la Universitat de 

València. 

 

L’alumnat a temps parcial es pot matricular de 24 a 36 crèdits.  

 

Terminis: per a primer curs, la petició s’ha de fer del 22 de juliol al 13 de setembre. Per 

a segones matrícules i posteriors, de l’1 al 15 de juliol. 

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 

 

El pagament de l’import de la matrícula, s’ha de fer per domiciliació bancària, en un, dos 

o vuit terminis. En la matrícula, és imprescindible indicar un número de compte bancari 

per poder procedir amb aquesta. L’alumnat de primer curs ha d’emplenar l’imprès de 

domiciliació que hi ha en la pàgina web i lliurar-lo a la Secretaria de la Facultat. Així 

mateix, serà possible el pagament mitjançant targeta bancària. En aquest cas 

s'accedirà a través d'una passarel·la de pagaments des de la Seu Electrònica en els 

terminis corresponents. L’impagament de la matrícula o qualsevol dels terminis 

comporta l’anul·lació d’aquesta i de totes les qualificacions obtingudes. 

 

Deduccions aplicables al pagament de la matrícula: els alumnes amb dret a deduccions 
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per família nombrosa, monoparental, discapacitat u altres recollides legalment,  ho han 

d’acreditar documentalment fins al 31 de desembre. 

 

ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA 

 

S’estimaran sol·licituds d’anul·lació de la matrícula total i parcial, que siguen 

justificades per circumstàncies sobrevingudes i acreditades documentalment (contracte 

de treball, certificat mèdic...). En aquests casos, solament es procedirà a la devolució de 

les taxes de matrícula en les sol·licituds presentades abans del 31 de desembre de l’any 

que comença el curs acadèmic. La petició s’haurà de fer a través d’ENTREU. 

 

Terminis:  

- Sol·licitud d’anul·lació d’assignatures primer quadrimestre  fins al 15 de desembre 

de 2022 

- Sol·licitud d’anul·lació d’assignatures segon quadrimestre, anuals i anul·lació total  

fins al 15 de maig de 2023 

 

Podeu consultar el Reglament de matrícula de la Universitat de València, aprovat en 

Consell de Govern de data 30 de maig de 2017 en: 

https://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf 

  

CANVIS DE GRUP 

 

Sol·licituds: Es faran mitjançant petició formalitzada a través del Registre Electrònic 

(Enllaç: https://www.uv.es/eregistre) i en la qual s'haurà d'adjuntar documentació 

acreditativa. 

Cal tenir molt present la informació que es pot consultar a:https://links.uv.es/3XqTA88 

 

Es recorda que és obligació de l'estudiant assegurar-se que les assignatures tenen horari 

compatible. 

 

El termini per a realitzar la sol·licitud per escrit serà des del mateix dia de la matrícula 

fins al 8 de setembre, inclòs. Només s'acceptarà un únic registre per persona. La 

resolució es publicarà en el Tauler Oficial d´Anuncis de la Facultat a partir del 8 de 

setembre. Aquesta publicació tindrà el mateix efecte que la notificació. 

No s’accepten sol·licituds de canvi de grup per motius no justificats. Qualsevol 

circumstància que s’argumente ha de quedar suficientment documentada. Així mateix, 

l’acceptació queda també subjecta a la disponibilitat de places en les assignatures i 

agrupacions sol·licitades. 
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El període de sol·licitud de canvi de grup és únic, no obstant açò, per situacions 

sobrevingudes després del tancament d'aquest període, justificades documentalment, 

es podrà sol·licitar canvi de grup de les assignatures de segon quadrimestre, del 16 al 27 

de gener de 2023. 

 

ASSIGNATURES BÀSIQUES I OBLIGATÒRIES PENDENTS 

L’estudiantat que no estiga matriculat de totes les assignatures bàsiques i obligatòries 

que tinga pendents de cursos anteriors, serà matriculat d’ofici, una vegada haja acabat 

el període de matrícula. 

 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA 

Pot sol·licitar avançament de convocatòria l’alumnat al qual reste un màxim de dues 

assignatures per a acabar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes 

assignatures. Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de Treball fi de grau 

(TFG) i Pràctiques externes curriculars (PE). El termini per a realitzar la sol·licitud és en 

el període de matrícula (del 20 al 29 de juliol) (petició a través d’ENTREU – ADECON). La 

realització dels exàmens serà fins a l´14 d’octubre de 2022. S’han de consultar les 

normes que es publiquen en la pàgina web i als taulers d’anuncis. En aquests casos 

s’emetrà rebut de matrícula, l’import del qual s’haurà d’abonar abans de l’examen. 

 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA PER ALUMNAT DE PROGRAMES D'INTERCANVI 

(outgoing) 

 

L’alumnat d'intercanvi ha de confeccionar el Contracte d'Estudis (Learning Agreement) 

abans de realitzar l'estada d'intercanvi. 

 

Es completa a través de “Portal Servei Estudiants”  Programa de mobilitat amb altres 

universitats  Confeccionar i Modificar Contracte d'Estudis 

 

El Contracte d'Estudis, que ha de tenir el vistiplau del Coordinador de Mobilitat de la 

titulació (https://links.uv.es/KaywB8W), indica quines assignatures es van a cursar en la 

universitat de destinació i la seua correspondència amb les assignatures del pla d'estudis 

de la Universitat de València. 

 

No es reconeixeran i, per tant, no s'incorporaran a l'expedient, les assignatures que no 

es troben relacionades en el Contracte d'Estudis. Tampoc es reconeixeran cursos 

d'idiomes. 

 

Qualsevol modificació del Contracte d'Estudis haurà de ser aprovada pel Coordinador 

de Mobilitat de la titulació, si no, no serà tinguda en compte en el reconeixement. 
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En els aspectes generals, s'aplicarà el Reglament de Mobilitat de la UVEG. 

https://www.uv.es/webrelint/10_Anuncis_i_convocatories/2013/noviembre/Reglame

nt_Mobilitat.pdf 

 

El Contracte d'Estudis haurà d'estar completat i signat abans del 15 de juliol, doncs 

suposa la base per a l'acte matrícula. 

 

El total de crèdits de les assignatures de la Universitat de València que aparega en el 

Contracte d'Estudis apareixerà en la matrícula com a Crèdits Internacionals. 

 

Tots els estudiants de mobilitat s'han d'auto-matricular en la Universitat de València en 

la data assignada (així com sol·licitar les corresponents Beques del Ministeri i/o 

Generalitat, si escau). 

 

MATRÍCULA D'ESTUDIANTS AMB ESTADA ANUAL 

En funció del programa d'intercanvi, l'estudiant es podrà matricular del següent nº de 

crèdits internacionals: 

- Erasmus i Programa Internacional: entre 36 i 72 ECTS 

- SICUE: mínim 45 ECTS 

En dur a terme l'auto-matrícula apareixeran automàticament el nombre de Crèdits 

Internacionals inclosos en el Contracte d'Estudis. 

 

En cas de reduir l'estada, una vegada en destinació, deurà contactar-se amb l'Oficina de 

Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia i Logopèdia (interpsi@uv.es) per a 

determinar la matrícula de les assignatures del segon semestre. L'estudiant haurà 

d'enviar un e-mail en el qual indicarà: 

- Nom i cognoms 

- NPA 

- Llistat d'assignatures necessàries indicant: codi, nom de l'assignatura i grup. 

La matrícula d'aquestes assignatures es durà a terme la segona quinzena de gener. 

 

MATRÍCULA D'ESTUDIANTS AMB ESTADA SEMESTRAL 

En funció del programa d'intercanvi, l'estudiant es podrà matricular del següent nº de 

crèdits internacionals: 

- Erasmus i Programa Internacional: entre 18 i 36 ECTS 

- SICUE: mínim 24 ECTS 

 

En dur a terme l'auto-matrícula apareixeran automàticament el nombre de Crèdits 

Internacionals inclosos en el Contracte d'Estudis. A més, l'estudiant haurà de matricular-

se de les assignatures que cursarà presencialment en la Universitat de València. 
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PARTICULARITAT: Si l'estudiantat de tercer curs, amb estada semestral, volguera 

completar la seua matrícula amb assignatures de quart curs, podrà triar assignatures 

optatives i assignatures obligatòries en el grup AR. 

En aquest cas, i el mateix dia de la seua matrícula, l'estudiant haurà d'enviar un e-mail a 

l'Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia i Logopèdia 

(interpsi@uv.es) en el qual indicarà: 

- Nom i cognoms 

- NPA 

- Data i hora en la qual s'ha matriculat 

- Nº d'assignatures que necessita 

- Llistat d'assignatures, per ordre de preferència, indicant: codi, nom de l'assignatura i 

grup. 

Es recomana posar més assignatures de les necessàries. 

La matrícula d'aquestes assignatures es durà a terme una vegada haja finalitzat el 

termini de matrícula. 

 

BEQUES I AJUDES A l’ESTUDI 

La beca del Ministeri d’Educació s’ha de dur terme per via telemàtica i no és necessari 

lliurar la documentació a la Secretaria. En la beca de la Generalitat, si hi ha convocatòria, 

cal verificar el procediment de sol·licitud i presentació. Les sol·licituds i instruccions es 

poden trobar en les webs següents: 

 

-  Ministeri d’Educació: https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 

-  Generalitat Valenciana: www.edu.gva.es/univ/val/ayudas_y_becas.htm 

 

Les beques Luisa Cardona estan destinades a alumnes de països en vies de 

desenvolupament. Les normes i sol·licitud es troben en la pàgina web: 

https://www.uv.es/uvweb/estudiantes-uv/ca/beques-ajudes-grau/universitat-

valencia/beques-luisa-cardona-1285852909390.html 

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (Convalidacions) 

Els qui desitgen sol·licitar transferència/reconeixement de crèdits, han de realitzar la 

sol·licitud a través Registre Electrònic (Enllaç: https://www.uv.es/eregistre). La 

sol·licitud acompanyada de la documentació que s’indica en la pàgina web de la Facultat 

de Psicologia s’ha de formalitzar en el moment de la matrícula. L’estudiant ha de 

matricular-se d’aquelles assignatures de les quals sol·liciten el reconeixement; si 

aquesta fóra acceptada, es donarà de baixa el mòdul. 

 

Per a les assignatures de les quals hi haja antecedent de reconeixement, solament cal 

presentar petició formalitzada i certificat de notes. Els antecedents es troben dins de la 

pàgina web de la Facultat en l’apartat Estudis de Grau – transferència i reconeixement 
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de crèdits. 

 

NORMATIVA D’INTERÈS PER A ESTUDIANTS 

La reglamentació de més interès per l’estudiantat pot consultar-se en: 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-
administrativa/normativas/normativas-universidad-valencia-1285850677111.html 
 

Es destaquen en aquesta guia per la seua rellevància els següents aspectes: 

Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València 

 

Aprovat pel Consell Social de 23 de juliol de 2009, ACSUV 2009/309. 

https://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf 

 

Els punts fonamentals del Reglament són els següents: 

 

Rendiment mínim necessari en primer curs de nou ingrés (art. 1) 

• Han de superar almenys 12 crèdits; en cas de no superar-los, no podran 
matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics. 

• Assignatura adaptada/convalidada és una assignatura superada. 
 

Nombre màxim de convocatòries (art. 2) 

• Els estudiants disposen de sis convocatòries per a superar cada assignatura. La 
condició de No presentat en l’acta no consumeix convocatòria. 

• Als estudiants que els falten el 15% o menys crèdits per a obtenir la titulació, no 
se’ls aplicarà l’apartat anterior. 

 

Reglament de matrícula per als títols de grau 

 

Aprovat per Consell de Govern de 30 de maig de 2017, ACGUV 107/2017 

https://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf 

 

Reglament d'Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a Títols de 

Grau i Master 

Aprovat Per Consell de Govern de 30 de maig de 2017, ACGUV 108/2017 

https://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf 

 

Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel que s’aprova “el Estatuto del 

Estudiante Universitario” 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20147-consolidado.pdf 

 

Els reglaments també poden ser consultats íntegrament en la pàgina web de la Facultat  

(http://www.uv.es/psicologia) en pestanya La Facultat, opció Normatives. 

 

INFORMACIÓ A TRAVES DE LES XARXES SOCIALS 

 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/facultat/serveis-espais/xarxes-socials-

1286052377787.html 

 

SEGUEIX-NOS: 
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10. Màsters oficials de la Facultat de Psicologia 

 

Es pot consultar tota la informació sobre màsters en la pàgina web de la Facultat de 

Psicologia www.uv.es/psicologia, apartat de postgrau. 

 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-

masters-oficials-1285850130172.html 

 

Els màsters són els següents: 

 

 Màster en Psicologia General Sanitària 

 Màster en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials 

 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans 

ERASMUS MUNDUS 

 Màster internacional en Migracions 

 Màster en Psicogerontologia 

 Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència 

 Màster en Recerca, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències 

 

Addicionalment la Facultat participa en l’organització d’altres màsters com ara: 

 Màster en Educació Especial 

 Màster en Neurociència Bàsica i Aplicada 

 Màster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 

 Màster en Profesor/a de Secundaria 

Tota l’oferta de la UV pot consultar-se en: 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-

masters-oficials-1285848941532.html 

 


