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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres 
universitats promogudes per la Fundació San Pablo CEU. Des que 
es va constituir en universitat privada l'any 2003, la UAO CEU ha 
apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió 
permanent entre professors i alumnes i en la implantació de 
metodologies docents innovadores.

La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en què 
la internacionalització cada cop té més importància. A més 
de l'àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, 
la Universitat posa a disposició dels alumnes graduats, de 
joves professionals i d'executius amb gran experiència els 
seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, 
programes especialitzats i programes de doctorat, que 
completen una proposta acadèmica excel·lent. 

La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a 
l'estudiant una formació integral perquè pugui enfrontar-se als seus 
reptes professionals i personals amb criteris propis i sòlids.



queda clarament fixat en aquesta seqüència: 

el grau en Psicologia (que no habilita per 

si mateix), el màster oficial en Psicologia 

General Sanitària per obtenir el títol de 

psicòleg general sanitari i PIR o experts (per 

poder fer tasques clíniques en qualsevol 

àmbit, privat o públic). Per tot això, la 

Universitat Abat Oliba CEU creu necessari 

oferir el màster com a complement del 

grau i fer possible una formació integral, a 

més de capacitar l’estudiant per a l’exercici 

professional, d’acord amb les condicions 

assenyalades. D’aquesta manera ofereix una 

formació que s’ajusta als plans d’estudis que 

porten a obtenir aquest títol.

és recentment, la disposició 

addicional setena de la llei 

33/2011 ha establert, com 

a única via per accedir a 

la professió de psicòleg general sanitari, 

obtenir el títol oficial de màster universitari 

en Psicologia General Sanitària. D’aquesta 

manera, l’itinerari formatiu dels psicòlegs 

del programa
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L’accés dels psicòlegs a contextos clínics i de la salut s’ha 
transformat després de l’aprovació de la Llei d’ordenació de professions

sanitàries (reial decret de centres sanitaris, RD1277/2003), amb el reconeixement 
del programa formatiu de l’especialitat de Psicologia Clínica (BOE, 17 de juny de 2009)
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• Màster oficial professionalitzador que habilita per exercir de psicòleg en l’àmbit sanitari privat.

• El màster es comença a impartir a la Unitat Terapèutica d’Assistència Psicològica de la UAO CEU, cosa 
que permet que les classes es desenvolupin en un context plenament sanitari. La Unitat, a càrrec de 
la direcció del màster, està situada dins de l’Hospital Sagrat Cor (del grup Quirónsalud) i està atesa per 
psicòlegs clínics i sanitaris amb un perfil docent i investigador. 

• Programa de pràctiques de 700 hores que disposa de nombrosos centres registrats com a centres 
sanitaris als registres autonòmics corresponents.

• Equip docent format per experts en els diferents àmbits d’intervenció sanitària i amb una àmplia 
experiència acadèmica.

• Amb el propòsit de contribuir a la difusió de treballs de recerca de l’àrea de la psicologia de la salut, 
la Fundació Vila-Saborit i la Universitat Abat Oliba CEU han creat els premis Fundació Vila-Saborit, al 
millor treball final del màster universitari en Psicologia General Sanitària.

Per què
a la UAO CEU
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Perfil de l'alumnat
Els candidats al màster universitari en Psicologia General Sanitària han de tenir el 
títol de graduat en Psicologia de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de llicenciat 
en Psicologia, i haver obtingut almenys 90 crèdits de contingut sanitari en aquesta 
formació. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

Alejandro Caballo María Buenaventura

Graduat en Psicologia - 5a promoció Graduada en Psicologia - 4a promoció

El màster m’ha agradat per la 
flexibilitat en els continguts. 

S’aprofundeix en totes les àrees de 
la salut mental en els aspectes més 
pràctics (tests, per exemple). Hem 

fet molt role playing a l’aula, i això 
m’ha donat eines molt pràctiques per 

moure’m amb desimboltura en la 
meva feina actual. 

El màster m’ha donat l’oportunitat, 
en l’àmbit professional, de fer les 

pràctiques en el sector de la teràpia 
sistèmica familiar amb el model de 
Palo Alto, a Califòrnia. Actualment, 

gràcies a aquesta experiència, ho 
aplico a la meva vida laboral.

David Morillo

Graduat en Psicologia - 1a promoció

El màster en Psicologia General 
Sanitària de la Universitat Abat 

Oliba CEU ens ha ofert un seguiment 
molt personalitzat i hem pogut 

comptar amb un gran ventall de 
professors amb gran experiència i 

prestigi.
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Objectius

La planificació docent del màster està 
concebuda com un programa que inclou 
30 ECTS de pràctiques externes per 
dotar l’estudiant de les destreses que 
exigeix el món professional. D’altra banda, 
l’aplicació exigeix una instrucció i un 
coneixement de les bases teòriques, ètiques 
i deontològiques, i també dels postulats 
i avenços científics. La combinació entre 

exercici pràctic (d’acostament al món 
professional) i teòric té l’objectiu de formar i 
especialitzar professionals i capacitar-los per 
dur a terme l’avaluació, el disseny i la posada 
en pràctica de programes d’intervenció per 
a la prevenció, el diagnòstic i l’abordatge 
terapèutic, aspectes bàsics que surten 
explícits als requeriments ministerials.

i metodologia

El màster universitari en 
Psicologia General Sanitària té 
com a objectiu principal formar 
els professionals en l’adquisició 
dels coneixements i les 
competències necessaris per 

fer intervencions psicològiques 
i avaluacions, i per a la recerca 
sobre els aspectes que 
influeixen en la promoció i 
millora de l’estat general de la 
salut. 

D’altra banda, ofereix formació 
en els fonaments científics i 
professionals de la psicologia 
sanitària i, específicament, 
l’entrenament de les habilitats 
bàsiques de psicòleg general 
sanitari.
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Mòdul bàsic (6 crèdits ECTS)

Mòdul pràctic (30 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS)

Mòdul específic (42 crèdits ECTS)

• El Psicòleg General Sanitari (PGS) en el Context Sanitari

• Fonaments Teòrics i Científics de la Psicologia Sanitària

• Pràctiques externes I i II

• Avaluació i Diagnòstic en Psicologia de la Salut

 - Mètodes d’avaluació en psicologia de la salut

 - Neurociència i avaluació neuropsicològica

• Intervenció en Psicologia de la Salut

 - Intervenció en trastorns del nen i l’adolescent

 - Intervenció en la tercera edat. Psicogerontologia

 - Intervenció en trastorns de la personalitat i en trastorns mentals i del comportament en adults

 - Intervenció en l’excepcionalitat i la discapacitat

 - Psicologia de la sexualitat i intervenció en la família

• Entrenament de les Habilitats Bàsiques del PGS (Psicòleg General Sanitari)

 - Habilitats clinicosanitàries bàsiques per a la intervenció

 - Supervisió professional
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Claustre de professors
Les classes del màster universitari en Psicologia General Sanitària les 
imparteixen experts en cada àrea d'intervenció i professionals amb 
una experiència docent o laboral contrastada.

Montse Álvarez
Psicòloga sanitària especialitzada en autisme. CDIAP de l'Hospital 
Sant Joan de Déu i de l'Institut Global d'Atenció Integral del 
Neurodesenvolupament (IGAIN). 

Laura Amado
Doctora en Psicologia. Psicòloga sanitària especialista en 
psicopatologia infantil i juvenil. Vicerectora d'Estudiants i professora 
adjunta de la UAO CEU. Investigadora del grup TRIVIUM (Família, 
Educació i Escola Inclusiva).

Enric Armengou
Psiquiatre. Professor de la Facultat de Psicologia de la UAO CEU. 
Director mèdic del Telèfon de Prevenció del Suïcidi de Barcelona. 
Membre assessor del pla nacional del suïcidi del Ministeri de Sanitat. 
Facultatiu d'ITA – especialistes en salut mental.

Aida de Arriba
Psiquiatra. Doctora en Medicina i Investigació Traslacional. Servei de 
Psiquiatria de l'Hospital Universitari Bellvitge i l'Hospital Universitari 
Sagrat Cor. Investigadora de l'Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge.

Julia Ballester
Doctora en Psicologia, psicòloga sanitària i neuropsicòloga. Centre 
de tractaments Carrilet. Investigadora de l'Institut de Neurociències 
de la Universitat de Barcelona, i de l'Institut de Recerca Pediàtrica de 
l'Hospital Sant Joan de Déu.

Vanesa Berlanga
Doctora en Pedagogia i llicenciada en Estadística. Professora adjunta 
de la Universitat Abat Oliba CEU. 

Sonia Benítez
Doctora en Psicologia. Psicòloga sanitària i forense. Investigadora del 
grup de Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia.

Laura Blanco
Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica 
i neuropsicòloga. Programa AGRESX-TEPT de l'Hospital Clínic 
(programa d'intervenció en víctimes de violència sexual).

Isabel Carretero
Doctora en Psicologia i especialista en neuropsicologia clínica. 
Professora adjunta de la Facultat de Medicina de la Universitat San 
Pablo CEU (Madrid).

Berta Cejas
Psiquiatra. Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia i Coordinadora de 
l'Hospital de Dia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor.

Gloria Díaz
Terapeuta familiar i matrimonial resident del Mental Research Institute 
(MRI).

Nuria Ferrer
Psiquiatra. Experta en psicoteràpia integradora. Consulta Dr. Carlos 
Chiclana i ABB Sevilla.

Marina Fernández
Doctora en Psicologia. Especialista en neuropsicologia infantojuvenil 
i d’adults. Professora adjunta de la Facultat de Psicologia de la UAO 
CEU. Psicòloga general sanitària de l'Institut de Diagnòstic i Atenció 
Psiquiàtrica i Psicològica.

Xavier Gasol
Psicòleg sanitari especialista en trastorns de personalitat, teràpia 
dialecticoconductual i teràpia basada en la mentalització. Institut de 
Regulació Emocional.

Montse Giner Lladós
Doctora en Psicologia. Psicòloga clínica d'adults i terapeuta familiar. 
Directora de la Unitat Terapèutica d’Assistència Psicològica CEU.

Adolfo Jarne
Doctor en Psicologia. Psicòleg especialista en psicologia clínica i 
psicologia forense. Professor titular de Psicopatologia de la Universitat 
de Barcelona. Investigador del grup de Tècniques Estadístiques 
Avançades Aplicades a la Psicologia.

Eva Juan Linares
Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en psicologia clínica. 
Psicooncòloga del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. 

Montse Lacalle
Doctora en Psicologia i psicòloga general sanitària. Supervisora 
internacional en Teràpia Racional Emotiva Conductual i membre 
associada de l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Fernando Lacasa
Doctor en Psicologia. Responsable de l’Àrea Comunitària de Salut 
Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu. Psicòleg clínic i 
psicoterapeuta especialitzat en aferrament i VIT.

Javier López
Doctor en Psicologia. Catedràtic de la Facultat de Medicina de la 
Universitat San Pablo CEU. IP del grup de recerca Envelliment, de la 
mateixa facultat. 

Fernando Miralles
Doctor en Psicologia, psicòleg clínic i especialista en psicoteràpia per 
l’European Federation of Psychologists Assoc. Professor adjunt de 
la Facultat de Medicina de la Universitat San Pablo CEU (Madrid) i 
membre de la Xarxa Global de Pràctica Clínica de l’OMS.

Xavier Montaner
Doctor en Psicologia, neuropsicòleg i psicòleg sanitari. Consorci 
Sociosanitari de Vilafranca. 

Vega Muriel
Doctora en Psicologia. Neuropsicòloga. Fundació Vallparadís Mutua 
Terrassa.

Alba Pérez
Doctora en Psicologia, psicòloga general sanitària i forense. 
Professora adjunta de la Universitat Oberta de Catalunya. 
Investigadora del grup de Tècniques Estadístiques Avançades 
Aplicades a la Psicologia.

Gema Pérez
Doctora en Psicologia. Catedràtica de la Facultat de Medicina de la 
Universitat San Pablo CEU. Investigadora del grup Envelliment. 

Juliana Reyes
Neuropsicòloga. Fundació Vallparadís Mútua Terrassa. Investigadora 
del grup DISQUAVI (Discapacitat i Qualitat de Vida).

Rocío Roses
Doctora en Psicologia. Neuropsicòloga clínica. Directora terapèutica 
de l'Hospital de Dia del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital 
Universitari Sagrat Cor.

Mercè Sanz
Psicòloga sanitària especialitzada en adults. Servei de Psiquiatria de 
l’Hospital Sagrat Cor. 

Karin Schlanger
Psicòloga clínica. Professora adjunta de la Universitat de San 
Francisco. Directora del Centre de Teràpia Breu al MRI i al Centro 
Latino de Terapia Breve.

Francisco Villar
Doctor en Psicologia. Psicòleg especialista en psicologia clínica. 
Coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida de menors 
del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Sant Joan de Déu. Investigador 
de l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu.

Direcció acadèmica del màster
Simón García Ventura
Doctor en Psicologia. Psicòleg sanitari. Adjunt a la direcció de la 
Unitat Terapèutica d’Assistència Psicològica CEU. Professor de la 
Facultat de Psicologia de la UAO CEU.
sgarciav@uao.es

Assessorament clínic i de recerca
Joan Seguí Montesinos
Psiquiatre. Doctor en Medicina i Cirurgia. Servei de Psiquiatria de 
l’Hospital Sagrat Cor.
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Unitat Terapèutica 

d’Assistència Psicològica
famílies...). El model d’atenció es basa en l’evidència 
científica i parteix d’una visió integral de la persona. 

La Unitat, a càrrec de la direcció, està atesa per 
psicòlegs clínics i sanitaris amb un perfil docent i 
investigador. 

A més, l’espai acull l’aula del màster universitari en 
Psicologia General Sanitària juntament amb les sales 
d’atenció a les visites. 

La Universitat Abat Oliba CEU, amb el suport de 
l’Hospital Universitari Sagrat Cor, ha creat la Unitat 
Terapèutica d’Assistència Psicològica, que reuneix 
en un mateix espai l’activitat assistencial, la docent i 
la investigadora.

Aquesta unitat està destinada a prestar atenció 
psicològica al públic en general en les diferents 
especialitats existents (adults, infantojuvenil, 
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Sortides professionals

i pràctiques

L’estudiant obté el títol de màster universitari en Psicologia General Sanitària, que capacita per exercir 
com a psicòleg o psicòloga general sanitari de manera oficial. El títol habilita com a professional únic 
per dur a terme activitats de caràcter sanitari, sempre que aquestes activitats no requereixin una 
atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.

El màster universitari en Psicologia General Sanitària ofereix, dins del programa formatiu, 700 hores 
de pràctiques professionals en centres hospitalaris i de salut. 

• Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya

• Centre d’Assistència Terapèutica Barcelona CAT

• Centre Psicopediàtric GUIA – Centro Médico 
Teknon – GUIA Sant Cugat

• Centre Sanitari Nacar (Mallorca)

• Centro +i+3

• Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de 
l'Hospital de Sant Joan de Déu

• Context – psicoteràpia especialitzada en trastorns 
alimentaris

• Desconect@

• Servei d'oncologia de l'Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

• Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital 
Universitari General de Catalunya

• ITA – especialistes en salut mental

• Institut Nexus de Psicologia Infantil

• Institut SOM VIA de neurodesenvolupament i 
aprenentatge

• Servei de Psiquiatria i Hospital de Dia de l'Hospital 
Universitari Sagrat Cor (HUSC)

• Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina 
Psicosomàtica de l'Hospital Universitari Dexeus

16



Centres sanitaris 
acreditats col·laboradors

Ho organitza: Amb el suport de:
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Premi 
Fundació Vila-Saborit

• Els premis Vila-Saborit s'atorguen al millor 
treball de final de màster fet en qualsevol dels 
màsters de Psicologia General Sanitària que 
s'imparteixen a les universitats catalanes.

• El guardó estableix un primer premi, dotat amb 
1.000 euros, i un primer i segon accèssits (de 
500 i 350 euros, respectivament).

Amb aquests premis, les institucions convocants 
pretenen estimular la producció científica de qualitat 
en l'àmbit de la psicologia de la salut, detectar 
aportacions valuoses en aquest camp i contribuir a 
fer-les conèixer i a difondre-les.

Al premi hi poden concórrer llicenciats o graduats 
que hagin tret una nota superior a 8 al treball final 
d'un màster en Psicologia General Sanitària verificat 
oficialment i impartit en una universitat catalana. 
Les candidatures les valorarà un jurat format per un 
representant del Patronat de la Fundació Vila-Saborit i 
per membres d'una pluralitat d'institucions públiques 
i privades, de manera que es garanteixi el criteri 
científic i la neutralitat de les deliberacions.

La Fundació Vila-Saborit, amb la col·laboració de la Universitat Abat Oliba 
CEU, premia el millor Treball Final de Màster (TFM) del màster en Psicologia 
General Sanitària de les universitats catalanes 
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Crèdits: 90 ECTS 

Modalitat: presencial

Calendari: d'octubre de 2023 a abril de 2025.

Director: Simón García-Ventura

Lloc: Campus UAO CEU Barcelona i   
         Hospital Universitari Sagrat Cor

Durada 
El màster està format per 90 crèdits ECTS distribuïts 
en un curs acadèmic i mig (tres semestres). 30 crèdits 
ECTS corresponen a les pràctiques en centres sanitaris 
i 12 al Treball de Final de Màster.

Calendari
D'octubre de 2023 a abril de 2025. 

Tipologia i horari
La tipologia d'ensenyament del màster universitari 
en Psicologia General Sanitària és presencial, amb 
sessions d'assistència i seguiment obligatòries. 

Primer semestre (d'octubre a febrer): dilluns, dimecres i 
divendres de 15:00 a 20:00 h.
Segon semestre (de març a juny): dilluns, dimecres i
divendres de 15:30 a 20:30 h.
Anual: cinc dissabtes de docència: de 9:00 a 14:00 h.
Així mateix, per al seguiment tutorial, durant tot el curs 
l’estudiant disposarà d’atenció personalitzada dels 
professors mitjançant plataformes digitals de suport a la 
docència.

Les pràctiques externes es fan segons l’horari que 
determinin els centres sanitaris.

És necessari precol·legiar-se al COPC per fer les 
pràctiques curriculars.

Import total del màster
10.635 €.

Formes de pagament
Els candidats admesos en el període ordinari han de 
reservar plaça al programa mitjançant l’abonament de 
1.900 €, a compte de l’import total. Un cop formalitzada 
la reserva de plaça, l’import restant s'abonarà fraccionat 
en tres pagaments a l’inici de cada semestre. Els 
estudiants que ho sol·licitin podran acollir-se a les 
modalitats alternatives següents:

• Pagament únic. Fer un sol pagament comporta un 
descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

• Pagament fraccionat. En tres quotes el primer curs i 
dues quotes el segon.

• Pagament mensual. En 10 quotes a través de 
finançament bancari especial al 0 % d'interès. També 
comporten el descompte del 3 % de l'import de la 
matrícula. 

• Altres acords de finançament. Amb Banco 
Santander, CaixaBank i Banc Sabadell. També 
comporten el descompte del 3 % de l'import de la 
matrícula.

Ajuts a l'estudi
Programa d'ajuts a l'estudi de postgrau: beques per 
mèrit acadèmic, ajuts per circumstàncies personals i 
econòmiques, a més d'acords amb entitats financeres. 

Aquest màster compleix els requisits per ser bonificat 
a través de la Fundación Tripartita. Consulteu-ho amb 
el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de 
formalitzar la matrícula.

Els estudiants internacionals poden sol·licitar els 
ajuts del programa International Early Enrolment, que 
permeten accedir a descomptes directes en l'import 
de la matrícula del postgrau.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca 
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga 
préstecs preferents per al finançament de matrícules.D
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Sol·licitud d'admissió

La persona candidata ha de tramitar la sol·licitud a través del Portal del 
Futur Alumne, disponible a la pàgina web de la Universitat. El període 
ordinari de sol·licitud de plaça acaba al juliol i l’extraordinari, al setembre.

Preselecció i entrevista 

La Comissió d'Admissions farà una preselecció entre els candidats, 
d'acord amb els criteris preestablerts. Els seleccionats realitzaran una 
entrevista personal en la qual es valorarà: expedient acadèmic, experiència 
professional i formació complementària. 

Admissió

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i pren la decisió final des del 
moment en què la sol·licitud està completa.

Si l’admissió ha estat favorable, el candidat o candidata ha de reservar 
plaça al programa. Un cop superats els requisits d’accés i després d’haver 
aportat la documentació necessària, s’hi podrà matricular online.

L’admissió al programa només és per al curs acadèmic en què se sol·licita.

1

2

3

d’admissió
Procés 
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Barcelona és una de les 
ciutats més cosmopolites 
del sud d’Europa. Per 
la seva ubicació, a la vora 
del Mediterrani, té un clima 
acollidor amb temperatures molt 
agradables durant tot l’any. La 
Universitat Abat Oliba CEU està 
situada a la part alta de la ciutat, 
en un magnífic edifici modernista.

Viure a Barcelona
Avui Barcelona és una ciutat moderna, 
cosmopolita i de gran dinamisme. És 
una ciutat còmoda, feta a mida de les 
persones i per a les persones.

La Universitat Abat Oliba CEU està 
situada a la part alta de la ciutat, en un 
districte que ofereix espais tranquils per 
a la concentració estratègica d’activitats 
intensives en coneixement. És on rau 
un model de ciutat que conviu amb 
altres universitats.

Allotjament a Barcelona
La UAO CEU, sensible a l’esforç 
que suposa per a molts estudiants 
traslladar-se de casa seva per 
estudiar a Barcelona, ofereix atenció 
personalitzada a tots els alumnes que 
necessitin allotjament. 

El Servei d’Informació orienta i 
assessora per proposar la residència 
que més s’adapti a les necessitats de 
cadascú.
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