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INTRODUCCIÓ 

L'itinerari formatiu (IF) és un guia o manual sobre la formació especialitzada basat en el 

programa formatiu de l’especialitat d’ Infermeria en Salut Mental aprovat a la Orden 

SPI/1356/2011, de 11 de maig que descriu els objectius d'ensenyament i les habilitats que la 

infermera  ha d'adquirir durant la seva formació en aquesta especialitat, així com les activitats a 

realitzar per adquirir-los i seguir el grau de supervisió i adquisició de responsabilitats 

progressives. Cada unitat docent ha documentat l'IF que ha elaborat el tutor de l' especialitat 

prenent com a base la guia formativa de la seva especialitat. Tots els residents tindran aquest IF 

que es pot adaptar en el pla individual de formació (PIF) per a cada resident específic. Una 

vegada proposat l'IF de l’especialitat, aquest és aprovat per la Comissió de Docència (CD). 

 

UDM de Salut Mental, hospital de Mataró 

Les UDM SM s'han configurat a partir del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer del 2008, que 

determina i classifica les especialitats en Ciències de la Salut i desenvolupa aspectes del sistema 

de formació sanitària especialitzada. 

La creació i el desenvolupament de la UDM SM al CSdM aportarà un important avenç tant en 

aspectes educatius com d'assistència, millorant l'excel·lència professional i qualitat assistencial. 

La Unitat Docent té com a objectiu donar la formació en els coneixements, les habilitats, les 

actituds de les Cures Infermeres (CE), per exercir l'especialitat de manera autònoma i eficient. 

També es proposa optimitzar la col·laboració interprofessional en equips multidisciplinaris per 

millorar la salut dels usuaris, les famílies i la comunitat. 

 

Especialitat d’Infermeria de Salut Mental 

L'Especialitat d'Infermeria de Salut Mental es desenvolupa juntament amb altres especialitats a 

l'empara del que preveu el  Reial Decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre Especialitats d'Infermeria. 

En aquest context han sorgit arguments afegits que amplien i actualitzen la justificació de 

l'existència i continuïtat de l'Especialitat d'Infermeria de Salut Mental.  

D'una banda, el Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les 

especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de 

formació sanitària especialitzada, que entre altres aspectes, s'estructura la formació en Unitats 

Docents Multiprofessionals, reforçant la necessitat del treball en equip, en el qual cada 

professional desenvolupa les competències específiques de la seva disciplina a la vegada que 

requereix el maneig d'un conjunt de competències de caràcter transversal que justifica la 

necessitat d' una formació especialitzada de tots els membres de l'equip, tal com es desprèn del 

que preveu la Llei 44/2003 , de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.  

L’infermer/a especialista en salut mental és el professional sanitari que, amb una actitud 

científica responsable i utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adequats al desenvolupament 
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de la ciència en cada moment, proporciona una atenció especialitzada en salut mental 

mitjançant la prestació de cures d'infermeria. Aquestes cures especialitzades es duen a terme 

en els diferents nivells d'atenció (promoció, prevenció, tractament i rehabilitació de la salut 

mental), tenint en compte també els factors extrínsecs que intervenen en l'aparició de les 

alteracions de la salut mental.  

L'àmbit d'actuació dels infermers especialistes en salut mental abasta tant l'atenció hospitalària, 

en règim d’hospitalització total o parcial, com l'atenció a la comunitat a través dels centres de 

salut mental especialitzats, centres d'atenció primària, domicilis, institucions socials (escoles, 

residències, centres d'acollida...) i/o centres destinats a realitzar activitats rehabilitadores 

relacionades amb la salut mental. Aquesta actuació especialitzada, es desenvolupa tant en els 

centres del Sistema Nacional de Salut com en centres privats degudament autoritzats.  

OBJECTIUS DE GENERALS DE LA FORMACIÓ: 

Els  objectius generals per a formar Residents d’ infermeria en Salut Mental són l adquisició de 

coneixements, habilitats i actituds que li permetin donar una atenció especialitzada a individus, 

famílies i grups dins de els dispositius de la xarxa de Salut mental. Així como l’adquisició de 

competències docents, investigadores i de gestió i assumir responsabilitats pròpies  de 

l´especialitat. Per tant, el resident, serà capaç de: 

 Reconèixer el elements essencials de la professió , principis ètics, responsabilitats legals i 

l’exercici professional centrat en el pacient. 

 Comprendre la importància d’aquests principis pel benefici del pacient, de la societat i de 

la professió, amb especial atenció a la confidencialitat i consentiment informat. 

 Conèixer els procediments i tècniques de comunicació i relació terapèutica. 

 Afrontar constructivament les situació del crisis 

 Mostrar una capacitat crítica i reflexiva en la presa de decisions i repercussions en el 

treball diari. 

 Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l’autonomia del pacient, creences i 

cultura 

 Reconèixer la necessitat de mantindré i actualitzar la competència professional, donant 

especial importància a l’aprenentatge de nous coneixements i tècniques de forma 

autònoma i a la motivació per la qualitat assistencial. 

 Desenvolupar la pràctica professional amb respecte vers altres professionals, adquirint 

habilitats de treball en equip. 

 Utilitzar eficientment els recursos. 

 Conèixer les característiques sociodemogràfiques i culturals de la població 

 Conèixer les patologies més freqüents, les seves intervencions terapèutiques i cures 

d’infermeria en salut mental. 

 Conèixer i col·laborar en la dinàmica i funcionament de s programes de continuïtat de 

cures dins la xarxa de Salut Mental 

 Conèixer i col·laborar en processos educatius adreçats a pacients, famílies i grups socials i 

altres professionals. 
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Abreujaments utilitzats en la GUIFT:     

- PAE -> Procés d’Atenció d’infermeria 

- NANDA-> North American Nursing Diagnosis Association   

- TEA ( Trastorn espectre autista) 

- TDAH ( trastorn dèficit atenció) 

- TCA (Trastorn conducta alimentària) 

- TMS /TMS ( trastorn mental sever, trastorn mental greu) 

- PAETPI ( Programa Atenció específica trastorn psicòtic incipient) 

- PSP ( Programa suport primària) 

- CDIAP ( Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç) 

- PTI ( Pla  terapèutic individual) 

- PSI (Pla de Serveis individualitzat) 
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CRONOGRAMA – CALENDARI DE ROTACIONS  

Durant els 2 anys de formació, el resident rotarà en diferents unitats del servei de Psiquiatria 

del UUDD de CSdM i a més, en altres dispositius externs per a que aquesta sigui completa 

sempre tenint en compte com a referencia, les bases establertes en el pla formatiu de 

l’especialitat, en el B.O.E.  

 

ANY R ROTACIÓ DURADA (en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON 

ES REALITZA 

R1  Unitat hospitalització aguts adults 4 H. de Mataró 

Unitat curta estada (UCE) i urgències psiquiatria 2 H. de Mataró 

Hospital de dia adults 2 H. de Mataró 

Unitat hospitalització aguts infanto juvenil 1 H. de Mataró 

Hospital de dia infanto juvenil  1 H. de Mataró 

Centre salut mental infanto juvenil (CSMIJ) 1 H. de Mataró 

    R2 Centre salut mental adults (CSMA) 5 H. de Mataró 

Pla de serveis individual (PSI) gestió casos TMS 1 H. de Mataró 

Comunitat terapèutica * 2 Clínica Llúria* 

Drogodependències 2 H. de Mataró 

Servei especialitzat de salut mental pera 

persones amb discapacitat intel·lectual (SESM-DI)  

1 H. de Mataró 

*Rotació en tràmits de conveni de col·laboració  
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RESIDENT 1 ANY  

CRONOGRAMA 1 ANY RESIDENCIA  
 

ANY R ROTACIÓ DURADA (en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON ES 

REALITZA 

R1  Unitat hospitalització aguts adults 4 H. de Mataró 

Unitat curta estada (UCE) i urgències 

psiquiatria 

2 H. de Mataró 

Hospital de dia adults 2 H. de Mataró 

Unitat hospitalització aguts infanto 

juvenil 

1 H. de Mataró 

Hospital de dia infanto juvenil  1 H. de Mataró 

Centre salut mental infanto juvenil 

(CSMIJ) 

1 H. de Mataró 

 
 
OBJECTIUS DOCENTS DE LES ROTACIONS DEL PRIMER ANY. 

Hospitalització d’Agut d’Adults i sala de TEC ( 4 mesos). 

Objectius docents: 

 Conèixer el perfil específic de la població que s’atén 

 Realitzar estructuradament la anamnesis dels ingressos adequada a la informació 

necessària 

 Aplicar i complimentar adequadament els protocols específics de la unitat: ORA, ORCI I C 

Mecànica , registre pertinències 

 Atendre al pacient amb respecto i sabent manejar les demandes en funció de la patologia 

 Crear un clima afavoridor per a una bona relació d’ajuda 

 Mantenir l’autocontrol, valorar aspectes relacionats amb la seguretat i saber manejar 

situacions de risc adequadament 

 Prioritzar problemes (alteracions de conducta, actuació en situació de crisi, etc...) 

 Atendre/informar adequadament a les famílies en cas necessari 

 Psicoeducar en el procés de malaltia 

 Adquirir coneixements sobre les patologies psiquiàtriques més freqüentes a la unitat i la 

seva farmacologia específica 

 Complir amb els indicadors d’activitat i de coneixements teòrics que ha d’adquirir. 

 Conèixer l’organització de la sala de TEC i els professionals que participen. 
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 Aplicar correctament els protocols farmacològics i plans de cures específics en el pacient 

amb TEC (teràpia electroconvulsiva) 

Indicadors: 

 Conèixer la normativa específica de la unitat 

 Assistir a les reunions d’equip, als canvis de torn i a les sessions clíniques d’infermeria. 

 Participar activament a les tasques diàries 

 Preparar i administrar correctament els tractaments orals 

 Monitoritzar els e adversos dels tractaments. 

 Aplicar coneixements sobre el procés de malaltia 

 Realitzar el seguiment d’un mínim de 6 pacients  

 Aplicar tècniques específiques d’infermeria general: col·locació vies, SNG, nutrició enteral 

 Assistir a un mínim de 3 sessions de TEC ( teràpia electroconvulsiva) 

  Realitzar una valoració adequada de l’estat general del pacient tant ingressat como 

ambulatori pre i post TEC 

 Realitzar 3 PAE elaborats de seguiment durant la rotació utilitzant la taxonomia NANDA, un 

d’ells d’un pacient en tractament TEC 

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Psicopatologia bàsica de l’adult , coneixements DSM5, CIE 11, NANDA 

 Glossari adient a l’entorn de la rotació 

 Realitzar cerca bibliogràfica específica sobre la patologia i farmacologia psiquiàtrica en 

adults i la TEC ( teràpia electroconvulsiva, criteris del tractament, contraindicacions, 

 Conèixer els fàrmacs psiquiàtrics d’ús més habitual a la unitat i Sala de TEC, conèixer 

indicacions, contraindicacions del TEC. 

 

UCE, unitat de curta estada (2 mesos) 

Objectius docents: 

 Aplicar la legislació vigent en adults i infanto juvenil en relació a la  contenció mecànica, 

ingressos involuntaris...) 

 Aplicar los protocols específics de la unitat i complimentar adequadament els registres 

propis de la unitat (protocol contenció mecànica, registre de pertinències....) 

 Saber cribar els nivells d’urgència, segons la seva gravetat 

 Desenvolupar habilitats per a controlarr la contenció verbal (desescalada ) en la contenció 

mecànica 

 Atendre al pacient amb respecte  

 Crear un clima afavoridor per a una bona relació d’ajuda 

 Mantenir l’autocontrol, 

 Saber manejar situacions de risc adequadament 
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 Valorar aspectes relacionats amb la seguretat  

 Realitzar la anamnesis d’infermeria  

 Realitzar adequadament l’acollida dels ingressos  

  Atendre i informar a la família de forma adequada 

 Complir amb els indicadors d’activitat i de coneixements teòrics que s’han d’adquirir 

Indicadors: 

 Conèixer la normativa específica de la unitat i la legislació vigent 

 Glossari adient a l’entorn de la rotació 

 Assistir a les reunions d’equip, als canvis de torn  

 Detectar i prioritzar necessitats, risc autol·lític, fuga  

 Utilitzar pautes de contenció verbal 

 Utilitzar adequadament pautes de contenció farmacològica urgent 

 Aplicar tècniques específiques d’infermeria general: col·locació vies, SNG, nutrició 

enteral, etc. 

 Preparar llit de contenció mecànica de forma correcta.  

 Intervenir en un mínim de 10 situacions d’urgència 

 Realitzar contenció mecànica correctament i complimentant el protocolo 

 Participar activament en les tasques diàries  

 Realitzar el seguiment d’un mínim d’1 pacient 

 Realitzar 1 PAE elaborats de seguiment durant la rotació utilitzant la taxonomia NANDA       

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Psicopatologia bàsica de l’adult i infantojuvenil urgent 

 Pautes d’intervencions en el pacient agitat, tractaments específics d’urgència i la seva 

administració. 

 Coneixements bàsics de la legislació aplicada als serveis d’urgències ( coneixement dels 

protocols aprovats al CSdM) 

 Glossari adient a l’entorn de la rotació 

 Realitzar cerca bibliogràfica específica sobre els coneixements esmentats, 

 

Hospital de Dia Adults (2.5 mesos) 

Objectius docents: 

 Conèixer el perfil  de pacient que ingressa al dispositiu 

 Conèixer les activitats/funcions dels diferents components de l’equip d’hospital de dia 

 Conèixer els diferents recursos de rehabilitació i reinserció de la zona 

 Realitzar la primera acollida i anamnesis completa 

 Realitzar visites de seguiment de pacients i famílies 

 Aplicar els protocols farmacològics. Conèixer EA diversos, indicacions... 

 Col·laborar en els grups, tallers psicoeducatius 
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 Hàbits saludables (1 dia a la setmana) 

 Taller de consciència de malaltia i automedicació  

 Habilitats socials  

 Grup de trastorns psicòtics 

 Assemblea diària 

 Aplicar pautes d’intervenció en crisis 

 Realitzar psicoeducació  al llarg del procés de la patologia 

 Conèixer el programa PAETPI. Criteris d’inclusió, exclusió 

 Complir amb els indicadors d’activitat i de coneixements teòrics que ha d’adquirir 

Indicadors: 

 Conèixer la normativa específica de la unitat.  

 Realitzar correctament l’acollida del pacient,  

 Explicar el contracte terapèutic d’ingrés als pacients i família  

 Participar en les visites familiars conjuntament amb l’equip terapèutic 

 Manejar adequadament protocols específics de fàrmacs orals (Leponex, liti…) i 

tractaments antipsicòtics intramusculars d’alliberació prolongada. 

 Manejar adequadament el protocol Zyhapadera    

 Manejar el protocol de trasllat a urgències. 

 Preparar i supervisar el tractament oral, així com els tallers d’automedicació 

 Assistir i participar a les reunions d’equip H. dia i assistir a  les reunions de l’equip PAETPI 

setmanals 

 Assistir a la reunió diària amb pacients “de bon dia “ 

 Participar a les sessions de grup psicoeducatius d’infermeria com a coterapeuta  

 Participar en la coordinació amb infermeria hospitalària i comunitari d’infermeria per al 

seguiment de pacients  

 Assistir i participar a les reunions de coordinació amb dispositius rehabilitadors 

 Realitzar el seguiment compartit de tots els pacients ingressats a la unitat d’HD  

  Realitzar 1 PAE elaborat del seguiment utilitzant els tres nivells d’atenció (centro salut 

mental, hospitalització, rehabilitació) durant la rotació utilitzant la taxonomia NANDA 

 Preparar una sessió de grup 

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Reforçar coneixements sobre patologia psiquiàtrica en aguts 

 Glossari adient a l’entorn de la rotació 

 Coneixements sobre programes específics PAE 

 Coneixements del funcionament del Sistema de Salut a Catalunya i els recursos 

soci rehabilitadors. 
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Hospitalització d’Aguts d’Infantojuvenil (1 mes) 

Objectius docents: 

 Conèixer el perfil específic de la població infantojuvenil 

 Conèixer la legislació vigent en infantojuvenil. 

 Realitzar estructuradament la anamnesis dels ingressos adequada a la informació 

necessària 

 Aplicar els protocols específics de la unitat (TCA, ORCI, ORA, contenció mecànica) 

 Atendre al pacient amb respecte i sabent manejar les demandes en funció de la patologia 

 Participar als tallers psiceducatius i en la teràpia amb gossos 

 Crear un clima afavoridor per a una bona relació d’ajuda 

 Mantenir l’autocontrol, valorar aspectes relacionats amb la seguretat i manejar situacions 

de risc adequadament.  

 Prioritzar problemes (alteracions de conducta, actuació en situació de crisi, etc...) 

 Atendre/informar adequadament a les famílies en cas necessari 

 Conèixer les patologies psiquiàtriques més freqüentes a la unitat i la seva farmacologia 

especifica a infantojuvenil. 

 Complir amb els indicadors d’activitat i de coneixements teòrics que ha d’adquirir. 

Indicadors: 

 Conèixer la normativa específica de la unitat 

 Assistir a les reunions d’equip, als canvis de torn i a les sessions clíniques d’infermeria. 

 Participar activament a les tasques diàries 

 Participar en les visites amb altres membres de l’equip d’infantojuvenil 

 Preparar i administrar correctament els tractaments farmacològics 

 Conèixer els EA dels tractaments 

 Participar activament a les sessions de grup, abordant aspectes psicoeducatius com 

l’educació alimentació, 

 Supervisar les activitats rehabilitadores com la teràpia canina i les teràpies ocupacionals 

 Realitzar 1 PAE elaborat de seguiment durant la rotació utilitzant la taxonomia NANDA. 

 Manejar adequadament una situació de crisis 

 Realitzar el seguiment de dos pacients 

 Aplicar tècniques específiques d’infermeria general: col·locació vies, SNG, nutrició enteral 

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Realitzar cerca bibliogràfica específica sobre la patologia i farmacologia infantojuvenil 

 Conèixer l’ús dels fàrmacs psiquiàtrics en aquesta població, les seves indicacions, EA, ... 

 

Centre Salut Mental Infantojuvenil CSMIJ (1 mes)  

Objectius docents: 
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 Conèixer l’organització de la unitat CSIMIJ 

 Conèixer les activitats/funcions dels diferents components de l’equip 

 Conèixer les principals patologies que s’atenen 

 Conèixer i participar en els principals programes TMG, PAE, PSP 

 Desenvolupar habilitats en l’entrevista amb els pares, saber donar pautes 

 Desenvolupar habilitats d’entrevista en nens i adolescents 

 Realitzar anamnesis d’infermeria (primeres visites) 

 Realitzar visites seguiment d’infermeria juntament a altres professionals. 

 Aplicar els protocols principals d’intervenció terapèutica en pacients TEA, TCA, 

TDAH...TMG ( programa d’atenció al trastorn mental greu) 

 Conèixer el Programa salut i escola, el programa suport DGAI i  programa valoració TEA 

(autisme), etc. 

Indicadors: 

 Realitzar visites de pacients inclosos en PAETPI 

 Participar en les primeres visites de cribatge d’infermeria 

 Administrar i monitoritzar el tractament de pacients amb tractament farmacològic. 

 Assistir a les sessions de coordinació  de l’equipo multidisciplinar del programa de TMG 

(trastorno mental graves) 

 

Hospital de Dia infantojuvenil (1 mes) 

Objectius docents: 

 Conèixer l’organització de la unitat  

 Conèixer les activitats/funcions dels diferents components de l’equip d’hospital de dia 

 Conèixer les característiques de la població que s’atén 

 Participar en els principals programes TMG i PAE 

 Realitzar anamnesis d’infermeria (primeres visites) 

 Realitza visites de seguiment de pacients 

 Realitzar interconsulta d’infermeria amb el Servei de nutrició i dietètica de l’Hospital de 

Mataró 

 Desenvolupar habilitats d’entrevista en nens i adolescents 

 Desenvolupar habilitats en l’entrevista amb els pares, saber donar pautes 

 Adquirir coneixements necessaris sobre els tractaments farmacològics (efectes 

secundaries més comuns, controls segons fàrmacs.) 

 Conèixer i manejar Protocols de la Unitat de l’hospital de dia (TCA..) 

 Participar en els tallers d’activitat física, noves tecnologies i emocions) 

 Supervisar i participar en activitats rehabilitadores l’Hort, teràpia canina 

 Participar en grup psicoeducativo  dirigit a pares amb fills amb TEA  

 Participar en el grup de legoterapia 
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 Conèixer els diferents recursos educatius,  rehabilitació , reinserció... 

Indicadors 

 Realitzar la coordinació d’infermeria amb l’equip CDIAP 

 Participar a les visites de seguiment d’infermeria d´estudi de la distorsió de la imatge 

corporal en pacients TCA 

 Administrar i monitoritzar el tractament de pacients amb tractament farmacològic 

 Participar a un mínim de 3 visites setmanals de seguiment familiar  

 Assistir i participar a les sessions terapèutiques de grups de pares  

 Assistir a les reunions de l’equip 

 Assistir i participar a les sessions de coordinació amb altres dispositius de la xarxa de 

salut mental 

 Realitzar 1 PAE elaborat de seguiment durant la rotació utilitzant la taxonomia NANDA. 

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Realitzar cerca bibliogràfica específica sobre la patologia  

 Glossari adient a l’entorn de la rotació 

 Conèixer l’ús dels fàrmacs psiquiàtrics en aquesta població, les seves indicacions, EA,... 

 Participar als curso formatius adreçats a professionals 

 Adquirir coneixements sobre el funcionament, xarxa de recursos educatius, soci 

rehabilitadors en infantojuvenil 
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RESIDENT 2 ANY  

CRONOGRAMA 2 ANY RESIDENCIA  

 
ANY R ROTACIÓ DURADA (en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON 

ES REALITZA 

R2 Centre salut mental adults (CSMA) 5 H. de Mataró 

Pla de serveis individual (PSI) gestió casos TMS 1 H. de Mataró 

Comunitat terapèutica * 2 Clínica Llúria 

Drogodependències 2 H. de Mataró 

Servei especialitzat de salut mental pera persones 

amb discapacitat intel·lectual (SESM-DI)  

1 H. de Mataró 

*Rotació en tràmits de conveni de col·laboració  

 
OBJECTIUS DOCENTS DE LES ROTACIONS DEL SEGON ANY. 

Centre Salut Mental Adults, CSMA (5 mesos) 

Objectius docents: 

 Conèixer el perfil i necessitats de la població a la que atén 

 Conèixer les activitats/funcions dels diferents components de l’equip 

 Conèixer el programa TMS: objectius, criteris derivació, exclusión. 

 Psicoeducar en el procés de malaltia tant al pacient com a la família 

 Realitzar anamnesis d’infermeria (primeres visites) 

 Realitzar visites de seguiment d’infermeria 

 Manejar el protocol dels tractaments farmacològics de depot (efectes secundaris més 

comuns, controls segons fàrmac) 

 Manejar els protocols farmacològics (Liti, clozapina, àcido valproic) 

 Manejar protocols intervenció en crisis  

 Aplicar pautes de intervenció en crisis 

 Conèixer i participar en el programa Psicosis incipient (PAETPI ): 

 Conèixer el Programa de Suport a la Primària (PSP) 

 Conèixer els objectius del programa, patologies predominants, conèixer la dinàmica de les 

10 àrees de salut on es desenvolupa el programa 

 Participar en la intervenció grupal i/o grups terapèutics conduits por psicologia 

Indicadors 

 Realitzar visites conjuntes amb altres components de l’equip multidisciplinar quan el cas 

ho requereixi. 
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 Assistir a les reunions setmanals de coordinació d’equip, sessions, ... 

 Assistir a les reunions mensuals de coordinació de dispositius CASD CSMA 

 Participar en les reunions TMS setmanals per revisar casos, elaborar PTI, registro... 

 Revisar, fomentar hàbits de vida saludable en pacients i família 

 Detectar pròdroms , signes descompensació i realitzar pautes terapèutiques al respecto. 

 Realitzar primeres visites, seguiments i assistir a las reunions de coordinació setmanals 

del PAETPI 

 Participar en les sessions formatives/coordinació amb els equips multidisciplinars 

ABS/PSP 

 Assistir a les sessions de coordinació d’infermeria comunitària i hospitalària per al 

seguiment de pacients  

 Participar juntament a altres professionals en grups psicoeducatius sobre ansietat, 

depressió, habilitades comunicatives, trastorns adaptatius. 

 Realitzar 3 PAE elaborats de seguiment durant la rotació utilitzant la taxonomia NANDA. 

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Patologia psiquiàtrica en adults 

 Glossari adient a l’entorn de la rotació 

 Coneixement dels tractaments depot, tractament orals, EA, indicacions, nivells 

terapèutics 

 Coneixement del marc legal que implica (modificacions incapacitacions, trasllats 

involuntaris des de domicili en pacients descompensats...) 

 

PSI: GESTIÓ DE CASOS EN TRASTORNS MENTALES GREUS (1 mes)   

Objectius docents: 

Programa de Rehabilitació psicosocial 

 Conèixer el PSI, criteris d’inclusió/exclusió, derivació 

 Conèixer la figura i funcions del gestor de casos CPI (coordinador del projecte individual)  

 Conèixer els principals recursos socials, rehabilitadors, recuperadores, sanitaris 

 Conèixer i aplicar els principis bàsics per generar el vincle terapèutic amb el pacient 

 Psicoeducar en el procés de malaltia tant al pacient com a la família i/o entorn 

 Realitzar una primera acollida  

 Realitzar visites de seguiment 

 Manejar situacions de crisis fora de l’entorn sanitari 

 Conèixer i aplicar correctament les eines que requereix el gestor de casos  (entrevista 

motivacional, psicoeduca, prevenció recaiguedes, habilitats socials i intervenció familiar) 

Indicadors: 

 Realitzar un mínim de 20 visites a domicilio/comunitat 
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 Mostrar habilitats per facilitar el vincle terapèutic 

 Mostrar actitud crítica i resolutiva  

 Participar de forma activa en la coordinació amb els diferents dispositius  

 Realitzar el seguiment mínim d’un pacient 

  Realitzar 1 PAE elaborat del seguiment utilitzant els tres nivells d’atenció atenció: centre 

salut mental, hospitalització, rehabilitació 

 Aplicar els coneixements adquirits en l’atenció al pacient i la família 

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Patologia psiquiàtrica en adults 

 Glossari adient a l’entorn de la rotació 

 Programes de gestió de casos 

 Sistema de Salut a Catalunya i els recursos socio rehabilitadors. 

 

Comunitat Terapèutica. Clínica Llúria (1,5 mes) 

Objectius docents: 

 Conèixer la dinàmica i el funcionament del dispositiu 

 Conèixer les característiques del programa TLP, perfil d’usuari, intervencions terapèutiques 

en cures d’infermeria. 

 Aplicar procediments de tècniques de comunicació terapèutica amb el pacient i la família 

 Afrontar i manejar constructivament situacions de crisis 

 Adquirir coneixements sobre MBSR  MBAR 

 Adquirir coneixements sobre la TDC 

 Participar en grups terapèutics d’educació per a la salut, emocions 

 Aplicar els protocols farmacològics específics de la unitat  

 Aplicar coneixements i estratègies adquirides durant la participació als grups terapèutics 

per TLP  

Indicadors: 

 Mostrar habilitats de comunicació amb el pacient amb TLP 

 Actitud crítica i resolutiva  

 Participar de forma activa en la coordinació amb els diferents dispositius  

 Assistir i participar activament en les activitats rehabilitadores 

 Participar en les reunions de l’equip multidisciplinari 

 Participar a les sessions clíniques 

 Realitzar el seguiment compte mínim 2 pacients 

 Realitzar 1 PAE elaborat 

Coneixements teòrics a adquirir: 

 Fonaments conceptuals i metodològics  del TLP 
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 Estratègies terapèutiques d’abordatge del TLP ( teràpia cognitiu conductual, teràpia 

dialèctica conductual..) 

 Principis teòrics i pràctics del MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction) i  el MBAR ( 

Mindfulness Based Action Recovery) 

 Legislació  i principis ètics en salut mental , aplicació en situacions específiques  

 

Centre Atenció de drogodependències (2 mesos) 

Objectius docents: 

 Conèixer les activitats/funcions dels diferents components de l’equipo 

 Conèixer el perfil i necessitats de la població a la que s’atén 

 Conèixer les patologies freqüents 

 Conèixer els diferents programes que es realitzen en les unitats 

 Realitzar primeres acollides i visites de seguiment d’infermeria en deshabituació d’OH, 

tabac... 

 Realitzar juntament al psiquiatra interconsultes hospitalàries 

 Adquirir coneixements necessaris sobre els tractaments farmacològics 

 Manejar i complimentar correctament el registre dels protocols farmacològics 

 Realitzar visites individuals amb l’equip d’infermeria d’actuació, prevenció i tractament de 

la sobredosis 

Programa Manteniment amb Metadona 

 Conèixer la legislació, indicació, normes i funcionament del PTM 

 Conèixer i utilitzar correctament la base de dades de metadona  

 Complimentar els registres correctament. 

 Adquirir coneixements sobre li abordatge terapèutic i farmacològica en trastorns amb 

patologia dual i altres trastorns  

Indicadors 

 Assistir a les reunions diàries de equipo i participar en elles 

 Assistir a les reunions mensuals de coordinació del Centre de Salut Mental i Addiccions 

 Preparar i administrar correctament el ClH Metadona 

 Preparar i administrar correctament els diferents tractaments supervisats des de PTM 

 Utilitzar correctament els coneixements i intervencions pròpies de la reducció de danys. 

 Realitza intervencions adequades utilitzant els coneixements adquirits en el PTM 

 Participar en un programa de educació per la salut 

 Realitzar 1 PAE  de seguiment durant la rotació utilitzant la taxonomia NANDA. 

 Presentació d’una cas a la sessió d’equip en finalitzar la rotació 

  Coneixements teòrics a adquirir 

 Funcionament i recursos de la xarxa de salut mental i addiccions 



 

Pàgina | 18  
 

SESM-Di Servei especial de salut mental per discapacitat Intel·lectual (1 mes) 

Objectius docents: 

 Conèixer la organització del dispositiu, les funcions dels components de l’equipo 

 Conèixer les activitats/funcions dels diferents components de l’equip 

 Conèixer el protocol d’admissió i derivació al sevei 

 Conèixer la normativa legal vigent en persones amb discapacitat intel·lectual 

 Conèixer la xarxa de recursos socials, residencials, rehabilitadors, laborals… 

 Participar en el PAM (processo avaluació multidipsciplinar visites de seguiment d’ 

infermeria 

 Realitzar primeres acollides 

 Realitzar visites de seguiment 

 Manejar els principals tractaments farmacològics 

 Manejar pautes d’intervenció en crisis 

 Participar en grups educatius familiars i de suport 

Indicadors  

 Realitzar adequadament el triatge de casos d’inclusió/exclusió al servei 

 Fer exploració física completa amb caracterització del fenotip físic al pacient amb 

discapacitat intel·lectual de forma adequada 

 Identificar els fenotips físic per derivar al programa d’assessorament i genètica clínic 

 Realitzar l’avaluació d’aspectes generals de salut i necessitats del pacient 

 Acudir com a mínim 1 dia a la setmana al centre de valoració de la discapacitat (CAD) 

 Assistir a les sessions de grup familiar 

 Assistir i participar a les sessions de coordinació  de l’equip multiprofesional diàries 

 Assistir i participar a les reunions de coordinació  amb els dispositius de la xarxa de 

recursos 

Coneixements teòrics a adquirir 

  Marc legal en pacients amb discapacitat Intel·lectual lleu-moderada i greu 

 Patologies principals i abordatge terapèutic biospsicosocial 

 

ACTIVITAT CLÍNICA A REALITZAR DURANT LA RESIDÈNCIA: 

La formació durant els dos anys es desenvoluparà sota la supervisió d’infermers docents en 

salut mental i amb les directrius del tutor del residents. 

S’hauran de complir un mínim de les següents activitats clíniques per el compliment dels 

objectius formatius que es pactaran amb el tutor durant les tutores i en el PIF dels residents. 

 Participar en un mínim de 20 casos en l’atenció a les primeres demandes d’atenció 

psiquiàtrica. 

 Participar en un mínim de 10 sessions de coordinació de programes. 
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 Participar en un mínim de 20 sessions d’infermeria 

 Participar en mínim de 20 sessions clíniques de l’equip de salut mental 

 Participar en un mínim de 5 sessions de coordinació de casos a nivell de l’àrea 

 Presentar un mínim de 6 sessions clíniques d’infermeria 

 Realitzar un mínim de 50 consultes d’infermeria a nivell individual i 15 a nivell familiar 

 Realitzar un mínim de 20 visites a domicili. 

 Col·laborar en al menys 2 processos grupals 

 Intervenir en un mínim de 10 situacions de crisis o urgència 

 Participar  en 2 sessions formatives de l’equip de l’equip interdisciplinar, de l’equip 

d’infermeria de Salut Mental i de l’equip d’atenció primària 

 Participar en un programa d’educació per a la Salut 

 Participar en un programa de rehabilitació psicocosocial 

 Col·laborar en l’actualització continua del diagnòstic de salut mental de l’àrea socio-

sanitària, en un dels seus components. 

 Dissenyar un programa d’inteconsulta d’infermeria de salut mental amb professionals 

d’infermeria de salut mental ( en un altre àmbit d’actuació on es trobi el resident) o amb 

professionals d’infermeria d’altres àmbits com hospitalització, centres d’atenció primària  

 Elaborar 15 informes de continuïtat de cures en els pacients que realitzin el seu tractament 

a través de diferents dispositius assistencials  

 Elaborar 1 disseny de projecte d’investigació sobre Infermeria de Salut Mental 

 Realitzar el seguiment complert d’un pacient a través de l’elaboració de PAE (procés 

d’atenció d’infermeria) en les següents àrees:  

o 2 a infanto juvenil 

o 4 a l’assistència intrahospitalària  

o 5 en assistència comunitària 

o 2 casos on s’utilitzin els tres nivells d’atenció ( centre salut mental, Hospitalització i 

centres comunitaris  i /o rehabilitadors) 

 

ACTIVITATS FORMATIVES PER ASSOLIR LES COMPETÈNCIES 

Activitats formatives del pla transversal comú  

El pla transversal comú de formació dels residents està definit per a totes les especialitats en la 

web externa del nostre centre: https://www.csdm.cat/ca/r-d-i/docencia/residencia-fse/ 

Formen també part del pla de formació transversal comú les sessions generals hospitalàries, 

que es realitzen amb una cadència mensual. L'organització de les mateixes recau en la Direcció 

Acadèmica del centre i els temes que es tracten són de caràcter transversal essent d' interès 

comú per a tots els especialistes de l' hospital. 

 

Activitats formatives pròpies de l’especialitat  

Curs de formació per a residents de Salut Mental. Obligatori. 
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Curs de formació teòrica comú per a tots els residents de Salut Mental (MIR, PIR i EIR) de 

primer any, dels diferents centres acreditats a Catalunya, organitzat per la Societat Catalana de 

Psiquiatria i Salut Mental (SCPSM). Organitzat i gestionat des del Departament de Salut. 

SGODP. 

 

Sessions clíniques formatives de residents amb tutors 

Sessions clíniques formatives teòriques per a tots els residents de la UDM del servei de 

psiquiatria on els residents hauran de presentar sessions sobre casos, revisions bibliogràfiques 

amb l´objectiu de fomentar l’esperit crític, motivar la cerca, el treball en equip generant un 

espai de debat. 

Horari: 1h setmanal, calendaritzada. 

Quinzenalment es realitzaran les sessions específiques de cada  especialitat  on s’inclouran: 

revisions, presentació de casos…etc. 

Quinzenals específiques de l'especialitat  

 

Sessions clíniques del servei 

Presentades per professionals de servei , professional extern on es presenta, habitualment, un 

monogràfic d’interès clínic. 

Sessions impartides pel personal especialitat d’infermeria de diferents dispositius dins el 

programa formatiu del CSdM  

Cadència setmanal. 

Cursos recomanats  durant la residència 

Es fomenta l’activitat formativa en salut mental tant de cursos realitzats al COIB com cursos 

que es puguin realitzar al Consorci Sanitari adreçats als treballadors: 

- Programa d’entrenament de l’atenció, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)”. 

- Protecció de dades personals en el sector sanitari i social. 

- Curs de mentalització per a trastorns de la personalitat 

- Curs de contenció mecànica 

- Taller de defensa personal 

- Tractaments depots 

El tutor valora, també, l’opció de cursos online si considera que són importants per a la seva 

formació.  
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Activitat científica i de recerca (comunicacions, publicacions, ponències...) 

Durant la residència es fomenta la participació en l’activitat investigadora , realització de 

pòsters, comunicacions orals, presentacions casos clínics, revisions bibliogràfiques.. 

Es facilita l’accés als Congressos principals Així com la participació en treballs/projectes de 

recerca que es desenvolupen dins de la unitat 

És obligatori presentar, com a mínim, una comunicació científica original i com autor principal 

durant la residència i elaborar un disseny de projecte d’investigació. 

 

Per assolir aquestes competències i proporcionar les eines necessàries per afrontar un treball 

de recerca i/o tesis doctoral, s’inclou dins la formació especialitzada d’infermeria en salut 

mental, la possibilitat de realitzar el Postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut, 

que s’imparteix a l ’Hospital de Mataró, amb el reconeixement de la UAB. És semipresencial, 

de 32 ECTS, de 118 hores presencials (dijous de 15:00 a 18:00 h. 

Aquest postgrau es realitzaria durant R2 que el Consorci ofereix com a formació tranversal 

comú. 

 Congrés Nacional d’Infermeria en Salut Mental (anual) 

 Congrés català d’Infermeria de Salut Mental 

 Jornades de clausura de residents anual 

 ASCISAM ( Associació Catalana Salut Mental) 

 Congrés de Residents de Psiquiatria 

 Congrés Nacional de Psiquiatria 

 Altres congressos i Jornades 

 

ATENCIÓ CONTINUADA 

Els serveis prestats en concepte d’atenció continuada són de caràcter formatiu. Es faran durant 

els dos anys que dura la formació especialitzada i es programaran segons el règim de jornada i 

descans que estableix la legislació vigent. 

Segons el BOE nº123, 24-05-2011,Sec III Pag51822 s'aconsellen 2 o 3 guàrdies mensuals que es 

realitzaran a urgències de psiquiatria i es planificaran tenint en compte el compliment dels 

objectius del programa formatiu.  

L’objectiu principal és augmentar l’exposició a la patologia psiquiàtrica per assolir la capacitat 

d’afrontar-se sol a la complexitat del pacient agut. Les guàrdies es realitzaran al servei de 

psiquiatria. 
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GUARDIAS DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

Les  urgències psiquiàtriques es situen al costat de la Unitat de Curta Estada ( UCE)  

L’R1 iniciarà les guàrdies al servei d’urgències de psiquiatria posterior als 6 mesos d’iniciació de 

la residència dependent de l’evolució en el procés d’aprenentatge. Les realitzarà juntament amb 

el psiquiatra adjunt amb un grau 3 de supervisió i 3-2 sota supervisió infermera referent UCE. 

L’R2  atendrà la primera urgència seguint un pla de cures ( detecció necessitats, objectiu, 

intervenció continuïtat cures a través de la coordinació aquesta funció sempre que assoleixi un 

grau de supervisió 2-1  i tenint com a referent la infermera d’UCE i el psiquiatra adjunt si escau. 

Objectius docents: 

- Conèixer la legislació vigent en adults i infantojuvenil integrats en els protocols  

-  d’ingrés involuntaris, alta voluntària, fuga, contenció mecànica) 

- Adquirir un  coneixement progressiu del tipus de consulta urgent. 

- Manejar situacions de risc suïcida, pacient agressiu, agitat, risc de fuga 

Activitats principals 

- Cribar visites urgents per ordre d’urgència 

- Valorar l’estat psicopatògic i físic el pacient 

- Detectar i prioritzar necessitats, risc autol·lític, fuga  

- Monitorització constants  

- Administració de tractaments 

- Realitzar proves i altres tècniques d’infermeria: PCR, control de tòxics, ECG...  

- Utilitzar pautes de contenció verbal 

- Realitzar contenció mecànica 

- Aplicar i complimentar els protocols específics 

Veure protocol supervisió guàrdies urgències 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ TEÒRICA (POE) 

El contingut del programa de l'especialitat es defineix en el B.O.E. SPI/1356/2011, de 11 de 

maig. Els coneixements d’aquest contingut teòric s’adquiriran a través del programa de 

formació externa esmentat prèviament (Curs de Salut Mental, SGODP). 

 

 


