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INTRODUCCIÓ 

L'itinerari formatiu (IF) és un guia o manual sobre la formació especialitzada que descriu els 

objectius d'ensenyament i les habilitats que el professional 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). 

 

Servei de Salut Mental i Adicciones (SMA) del Hospital de Mataró 

El Consorci Sanitari del Maresme és el centre de referència de la comarca del Maresme per a 

l'atenció en salut mental hospitalària (urgències, hospitalització) i comparteix amb altres 

proveïdors l'atenció comunitària tant a adults com a infants. 

La seva missió és oferir una atenció integrada, centrada en les persones i les famílies, per a la 

detecció, orientació, tractament i rehabilitació dels trastorns mentals i de la conducta. Té una 

perspectiva biopsicosocial i disposa d'un equip multidisciplinari que inclou infermeria 

especialitzada, psicologia clínica, treball social i psiquiatria. També incorpora formació, docència 

i recerca aplicada a través de la Unitat Multiprofessional de Salut Mental.  

Els serveis s'orienten, en funció de l'edat, a la població infanto-juvenil (menys de 18 anys) i adulta 

(18 anys o més). 

Atenció hospitalària (Hospital de Mataró) 

 Unitat d'Urgències Psiquiàtriques i Atenció en Crisis 

 Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica d'Adults d'Aguts 

 Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica d'Adults de Subaguts 

 Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Infanto-juvenil d'Aguts 

 Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Infanto-juvenil de Subaguts 

Atenció ambulatòria (Edifici de Salut Mental Ambulatòria, Hospital de Mataró) 

 Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults 

 Hospital de Dia de Salut Mental Infanto-juvenil 

 Centre de Salut Mental d'Adults de Mataró (CSMA) 

 Centre de Salut Mental Infanto-juvenil de Mataró (CSMIJ) 

 Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de Mataró (CAS) 

 Servei Especialitzat en Salut Mental per a la Discapacitat Intel·lectual (SEMS-DI) 
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 Unitat d'Addiccions Conductuals i Joc Patològic 

Atenció ambulatòria al CAP Ocata (el Masnou) 

Consulta de salut mental infanto-juvenil del CAP Ocata 

 Consulta d'addiccions del CAP Ocata (CAS) 

 

OBJECTIUS DOCENTS DE LA FORMACIÓ 

Objectius generals 

 Capacitar als psicòlegs clínics en formació per a l’exercici de l’especialitat, des d’una 

perspectiva ètica, d’atenció integral, atenent als nivells de promoció, prevenció, tractament 

i rehabilitació. 

 Capacitar als psicòlegs clínics en formació per les tasques pròpies d’avaluació, diagnòstic, 

intervenció i tractaments psicològics de la manera més eficaç i eficient possible, atenent als 

màxims estàndards de qualitat científica disponibles en cada moment. 

 Capacitar als psicòlegs clínics en formació per l’exercici interdisciplinari que requereix una 

concepció multidimensional, tant de l’esser humà com dels processos de salut i malaltia. 

 Capacitar als psicòlegs clínics en formació per conèixer i manegar adequadament les 

variables i factors institucionals que estan presents i intervenen en l’exercici de l’activitat 

clínic-assistencial als seus diversos nivells i contexts. 

Objectius específics 

Durant el període de formació, el psicòleg clínic ha d’adquirir, segons els principis basats en 

l’evidencia científica disponible, els coneixements, actituds, habilitats i competències 

necessàries per a: 

 La recepció i anàlisi de la demanda, avaluació i diagnòstic. 

 Intervenció clínica, de tractaments psicològics més adequats. 

 Utilitzar de forma eficient les tècniques i procediments d’entrevista clínica-psicològica.  

 Utilitzar els instruments i tècniques d’avaluació i diagnòstic psicològics eficaços i contrastats 

per a la identificació dels trastorns mentals i del comportament. 

 Utilitzar de forma eficaç i eficient les tècniques i procediments d’intervenció contrastats i 

adequats a la problemàtica del pacient. 

 Dissenyar, aplicar, i avaluar programes d’intervenció psicològica, a nivell individual, familiar, 

grupal i comunitaris. 

 Dissenyar, aplicar, i avaluar programes d’intervenció psicològica, als diferents nivells 

d’atenció en Salut Mental:   

• Pacients aguts 
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• Situacions de crisi/ Urgències 

• Població Infantil i adolescent 

• Població edat avançada 

• Discapacitat intel·lectual  

• Addiccions 

• Rehabilitació en trastorn mental 

• Població amb malalties físiques/ cròniques 

 Conèixer i aplicar les tècniques de relació interpersonal i de treball en equip. 

 Conèixer i utilitzar els recursos socials, jurídics, educatius i comunitaris. 

 Participar a les activitats preventives i de promoció de la salut, de detecció i intervenció 

precoç de trastorns mentals,  així com d’assessorament, enllaç, i interconsulta, en 

coordinació amb els Equips d’Atenció Primària. 

 Realitzar informes clínics, certificats, i peritatges psicològics. 

 Manegar la metodologia científica necessària per al disseny i realització de programes 

d’investigació clínica, social, educativa i epidemiològica en l’àmbit de la salut. 

 Desenvolupar l’exercici professional d’acord con las orientacions de la ètica assistencial i la 

deontologia professional. 

 Ser capaç de supervisar a d’altres professionals o estudiants en procés de formació, en 

àmbits de coneixement  relacionats con la psicologia clínica. 

 L’exposició pública i argumentada en àmbits sanitaris i científics dels coneixements  i 

troballes professionals. 

 La autoavaluació crítica e identificació de les seves necessitats de desenvolupament 

formatiu i perfeccionament professional 

 L’ús adequat dels recursos sanitaris atenent a la dimensió cost-benefici i al principio de 

justícia de la ètica assistencial. 

 

Competències de l’especialista en Psicologia Clínica: 

L’ atenció psicològica especialitzada és una prestació més del Sistema Nacional de Salut. L’ 

especialista en psicologia clínica és competent per assumir les següents funcions:  

 

a) A l’àmbit clínic-assistencial de promoció, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament. 

 Identificar i avaluar els factors psicosocials de risc per la salut mental i la salut en general. 
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 Identificar els trastorns mentals, així com d’altres problemes, malalties, o disfuncions, que 

incideixen a la salut mental i física de les persones. 

 Realitzar el diagnòstic dels trastorns mentals, segons les classificacions internacionals, i 

establir diagnòstics diferencials. 

 Establir previsions sobre l’evolució dels problemes identificats i dels factors relacionats així 

com de les seves possibilitats de modificació.  

 Elaborar una programació i avaluació adequades de les intervencions assistencials, de 

prevenció i promoció necessàries pel restabliment o, la millora de la salut.  

 Dissenyar i aplicar programes d’intervenció i tractament específics, amb tècniques i 

procediments psicoterapèutics pertinents i suficientment contrastats.  

 Realitzar activitats d’assessorament, interconsulta i enllaç amb altres professionals i serveis. 

 Manegar situacions d’urgència.  

 Identificar i intervenir en situacions de crisis individuals, familiars i  comunitàries. 

  

b) A l’àmbit de la Direcció, Administració i Gestió  

 Desenvolupar tasques de direcció, planificació, gestió i/o coordinació de serveis, equips i 

programes, vinculats amb l’atenció a la salut mental.  

 Promoure les actuacions que afavoreixin actituds individuals, socials i institucionals de 

respecte, integració, suport i cura de les persones amb trastorns mentals, amb l’intenció 

d’evitar, corregir i prevenir conductes o actituds que suposin estigmatització d’aquests 

malalts. 

 Aportar coneixements teòrics-tècnics als diferents nivells de col·laboració amb d’altres 

professionals, així com rebre les seves aportacions i valoracions critiques. 

 

c) A l’àmbit de la docència i recerca  

 Dissenyar, programar, dirigir, organitzar, i participar, en accions formatives pels equips i 

programes a través de: sessions clíniques, bibliogràfiques, d’actualització i de supervisió, de 

seguiment, d’investigació i de formació continuada.  

 Supervisar i tutoritzar les activitats dels psicòlegs clínics en formació, i col·laborar en la 

formació d’altres professionals sanitaris. 

Dissenyar, desenvolupar, aplicar, dirigir, coordinar, i avaluar i 

recerques sobre la salut, i col·laborar amb d’altres equips, dispositius i 

institucions. 
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CRONOGRAMA – CALENDARI DE ROTACIONS  

Durant els 4 anys de formació, el resident rotarà en diferents unitats del servei de Psiquiatria i, 

a més, en altres serveis o especialitats 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. 

nº 146 de 17 de juny de 2009. 

Les rotacions que realitzaran al llarg de la seva residencia són les següents.  

ANY  ROTACIÓ DURADA 

(en MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R1 Psicologia Clínica Infantil i de 

l’adolescència 

5 CSMIJ + HDD IJ -Hospital de Mataró 

Hospitalització 4 UHA Hospital de Mataró 

Psicologia clínica de la salut i 

Urgències (PSIQ) 

       2 Hospital de Mataró 

R2 Psicologia clínica de la salut i  

Urgències (PSIQ) CONTINUACIÓ 

2 Hospital de Mataró 

Atenció a la salut mental 

comunitària, ambulatòria i de 

suport de l’atenció primària 

4 ABS del CSdM  + CSMA - Hospital 

de Mataró  

Hospitalització Infantil 3 URPIJ - Hospital de Mataró 

Addiccions i Unitat de Joc 2 CASD - Hospital de Mataró 

R3 Addiccions i Unitat de Joc 

CONTINUACIÓ 

4 CASD - Hospital de Mataró 

Rehabilitació 5 HDA - Hospital de Mataró 

Salut Mental i Discapacitat 

Intel·lectual 

1 SESMDI - Hospital de Mataró 

R3-R4 Unitat de Teràpia Familiar i Unitat 

de Trastorns de la Conducta 

Alimentària 

3 Hospital Sant Pau *  

R4 Rotació optativa 3 - 

Atenció a la salut mental 

comunitària, ambulatòria i de 

suport de l’atenció primària 

6 CSMA - Hospital de Mataró 

*En tràmits conveni de col·laboració 



 

Pàgina | 8  
 

PRIMER ANY DE RESIDÈNCIA 

CRONOGRAMA 1 ANY 

ANY  ROTACIÓ DURADA 

(en MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R1 Psicologia Clínica Infantil i de 

l’adolescència 

5 CSMIJ + HDD IJ -Hospital de Mataró 

Hospitalització  4 UHA Hospital de Mataró 

Psicologia clínica de la salut i 

Urgències (PSIQ) 

2 Hospital de Mataró 

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS: 

Psicologia Clínica Infantil i de l’adolescència 

 Conèixer i manegar els aspectes jurídic-legals de la pràctica clínica i la problemàtica legal de 

l’atenció als trastorns mentals de nens i adolescents. 

 Conèixer el desenvolupament evolutiu normal i les variacions que mereixen ser objecte 

d’atenció. 

 Conèixer las característiques pròpies de la psicopatologia al període infantil i adolescent.  

 Manegar instruments específics de psicodiagnòstic, avaluació psicològica, tècniques 

d’entrevista clínica, anàlisis i formulació de casos, dels problemes psicològics i trastorns 

mentals de nens i adolescents. 

 Realitzar diagnòstics, elaborar històries clíniques, informes clínics i informes pericials. 

 Dissenyar i aplicar intervencions psicoterapèutiques en població infantil i adolescent, als 

nivells individual, familiar i de grup. 

 Participar en las coordinacions amb Atenció Primària i col·laborar en la valoració conjunta i 

derivació de casos. Discriminació, seguiment i assessorament dels casos atesos a l’Atenció 

Primària. 

 Conèixer i aplicar criteris d’indicació d’hospitalització i derivació a d’altres recursos i 

professionals sociosanitaris. 

 Conèixer i aplicar criteris de derivació a la xarxa de salut mental d’adults. 

  Conèixer i aplicar habilitats pel treball amb  famílies de menors amb alteracions 

psicològiques.  

 Identificar contextos familiars i factors d’especial risc pels nens i adolescents. 

 Participar i col·laborar en la coordinació amb institucions socials, educatives i judicials 
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involucrades en l’atenció a menors. 

Hospitalització  

 Adquirir coneixements pel diagnòstic, i valoració de la gravetat del trastorn i la crisi, incloent 

el diagnòstic diferencial con malalties mèdiques. 

 Adquirir habilitats i actituds sobre l’atenció a pacients ingressats i el seus familiars, i l’atenció 

a las urgències derivades pels equips comunitaris i els serveis generals d’urgències. 

 Conèixer i aplicar criteris d’indicació d’hospitalització, temps estimats d’ingrés, indicacions 

d’altes, planificació del seguiment ambulatori, etc. 

 Conèixer els psicofàrmacs indicats a cada cas, criteris d’aplicació, protocols de seguiment, i 

els efectes secundaris. 

 Conèixer les principals tècniques d’exploració neurològica i els síndromes i malalties 

neurològiques més rellevants, els psicofàrmacs indicats i los efectes secundaris. 

 Manegar tècniques i procediments d’intervenció psicològica pels processos d’agudització 

dels trastorns mentals, i las situacions de crisis i d’urgències 

 

Psicologia clínica de la salut i Urgències (Psicooncologia) (rotació a cavall entre R1 i R2) 

 Adquirir actituds, habilitats i coneixements per a la pràctica d’interconsulta amb d’altres 

especialitats mèdiques. 

 Conèixer el desenvolupament de programes d’enllaç. 

 Avaluar problemes psicològics que interfereixin o puguin interferir amb l’evolució i el 

tractament de las diverses malalties mèdiques, tant als processos aguts com els de llarga 

duració i a les malalties cròniques. 

 Dissenyar i aplicar intervencions psicològiques específiques per a pacients atesos en d’altres 

serveis o unitats hospitalàries. 

 Realitzar una entrevista clínica al pacient oncològic, reconeixent els símptomes emocionals, 

conductuals i cognitius rellevants i identificant los trastorns psicopatològics presents.  

 Assolir habilitats i tècniques de comunicació con el pacient oncològic i la seva família. 

 Aplicar intervencions psicològiques adequades a les necessitats del pacient i dels seus 

familiars. 

 Desenvolupar la capacitat necessària para assessorar i formar a l’equip mèdic i d’infermeria 

en les tècniques i habilitats de comunicació amb els pacients amb càncer i les seves famílies. 
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SEGON ANY DE RESIDÈNCIA 

CRONOGRAMA 2 ANY  

ANY  ROTACIÓ DURADA 

(en MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R2 Psicologia clínica de la salut i  

Urgències (continuació rotació R1) 

2 Hospital de Mataró 

Atenció a la salut mental 

comunitària, ambulatòria i de 

suport de l’atenció primària 

4 CSMA - Hospital de Mataró + ABS 

Hospitalització Infantil 3 URPIJ - Hospital de Mataró 

Addiccions i Unitat de Joc  2 CASD - Hospital de Mataró 

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS: 

Psicologia clínica de la salut i Interconsulta (Psicooncologia) 

 Aquesta rotació és una continuació de l’última de l’any de R1 i els objectius són els mateixos. 

Atenció a la salut mental comunitària, ambulatòria I de suport de l’atenció primària  

 Conèixer les implicacions pràctiques dels principis i bases organitzatives del Sistema de Salut 

i del modelo d’atenció a Salut Mental dins la nostra comunitat autònoma. 

 Conèixer els aspectes juridicolegals de la pràctica clínica i la problemàtica legal de l’atenció 

als trastorns mentals. 

 Manegar els sistemes Internacionales de diagnòstic dels trastorns mentals i del 

comportament. 

 Manegar i valorar instruments de psico-diagnòstic i avaluació psicològica, tècniques 

d’entrevista clínica, anàlisis i formulació de casos. 

 Plantejar diagnòstics diferencials, elaborar històries clíniques, i  informes clínics. 

 Valorar i aplicar programes de psicoteràpia i procediments d’intervenció a nivell individual, 

familiar i grupal. 

 Aplicar les guies clíniques nacionals i internacionals per a l’abordatge dels trastorns mentals 

i del comportament. 

 Treballar en equips multidisciplinaris. 

 Participar en la coordinació amb atenció Primària col·laborant en la valoració conjunta i 

derivació de casos, així com al seguiment i assessorament dels casos que atesos a Atenció 

Primària. 
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Hospitalització infantil 

 Realitzar informes clínics d’alta de unitat d’hospitalització infanto-juvenil  

 Dissenyar i aplicar intervencions psicoterapèutiques en població infantil i adolescent, en 

context d’hospitalització. 

 Participar en les reunions de l’equip multidisciplinar que treballa a la unitat d’hospitalització. 

 Conèixer i aplicar criteris d’indicació d’hospitalització i derivació a d’altres recursos i 

professionals sociosanitaris. 

 Conèixer els psicofàrmacs indicats a cada cas, criteris d’aplicació, protocols de seguiment, i 

els efectes secundaris. 

 

Addiccions i unitat de joc (rotació a cavall entre R2 i R3) 

 Conèixer el fenomen de les addiccions i els principals patrons de conductes addictives.  

 Conèixer les principals substàncies objecte d’addicció.  

 Conèixer las principals addiccions comportamentals.  

 Manejar dades sobre els principals tipus i pautes de consum de substàncies de la població 

general.  

 Conèixer la incidència de trastorns additius a la població de referència.  

 Conèixer els programes de prevenció del consumo de substàncies.  

 Realitzar anàlisis de la demanda de tractament. 

 Manegar la història clínica en addiccions, principals elements i trets característics (historia 

toxicològica, anàlisis funcional de la addicció, anàlisis motivacional…).  

 Conèixer els diferents rols professionals dintre de l’equip interdisciplinar.  

 Conèixer les principals àrees de exploració en las addiccions i maneig d’escales (historia 

toxicològica, gravetat de la addicció, estadi motivacional, cribatge psicopatològic…).  

 Aplicar els principals programes de psicoteràpia i procediments d’intervenció i tractament 

psicològics empíricament validats en addiccions.  

 Abordar casos con patologia dual, establint diagnòstics diferencials i duent a terme 

estratègies integrals i coordinades de tractament.  

 Aplicar habilitats per abordar des d’altres xarxes assistencials situacions de conductes 

addictives: diagnòstic, orientació terapèutica, intervencions específiques, derivacions i 

tractament de complicacions.  

 Conèixer los programes de reducció del dany.  
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 Conèixer els recursos específics que integren a cada territori la xarxa de 

tractament especialitzada de las drogodependències i altres addiccions. 
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TERCER ANY DE RESIDÈNCIA 

CRONOGRAMA 3 ANY 

ANY  ROTACIÓ DURADA 

(en MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R3 Addiccions i Unitat de Joc 

(continuació de R2) 

4 CASD - Hospital de Mataró 

Rehabilitació 5 HDA - Hospital de Mataró 

Salut Mental i Discapacitat 

Intel·lectual 

1 SESMDI - Hospital de Mataró 

Unitat de Teràpia Familiar i Unitat 

de Trastorns de la Conducta 

Alimentària 

1 Hospital Sant Pau*  

* En tràmits conveni de col·laboració 

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS: 

Addiccions i unitat de joc 

 Aquesta rotació és una continuació de l’última de l’any de R2 i els objectius són els mateixos. 

 

Rehabilitació 

 Manegar clínicament i seguiment de les persones amb trastorns mentals greus. 

 Avaluar les habilitats, potencial de desenvolupament i dèficit de les persones amb trastorns 

mentals greus. 

 Identificar los factores de protecció i de risc de discapacitat i de marginació.  

 Avaluació de xarxa de recolzament social. 

 Aplicar programes, tècniques i estratègies de rehabilitació de pacients con trastorns mentals 

greus des d’un model de recuperació. 

 Elaborar, i aplicar plans individualitzats de tractament per a pacients amb trastorns mentals 

greus, incorporant tècniques i estratègies específiques per actuar sobre els dèficits psico-

socials, las dificultats d’integració laboral, i las deficiències en l’adaptació social i familiar. 

 Aplicar programes psicoeducatius dirigits a potenciar i recuperar les habilitats i capacitats 

físiques, emocionals, socials i intel·lectuals amb la finalitat d’assolir un nivell d’autonomia 

personal òptim. 

 Aplicar programes psicoeducatius dirigits a familiars amb l’objectiu de millorar el seu 
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coneixement sobre el procés de malaltia, i cooperar al tractament. 

 Desenvolupar habilitats i actituds para la coordinació amb els diversos recursos 

sociosanitaris involucrats en el suport i rehabilitació integral de los pacients con trastorns 

mentals greus.  

 

Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual 

 Conèixer la psicopatologia que pateixen las persones amb discapacitat intel·lectual. 

 Conèixer el funcionament i treball multidisciplinari al pacient amb discapacitat intel·lectual. 

 Manegar  les crisis conductuals que presenten els pacients amb discapacitat intel·lectual. 

 Adquirir recursos psicoterapèutics per a la intervenció ambulatòria a nivell conductual i 

familiar en el pacient amb discapacitat intel·lectual. 

 

Unitat de Teràpia Familiar i Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA). Hospital 

Sant Pau (rotació a cavall entre R3 i R4) 

TCA 

 Adquirir coneixements i habilitats necessàries per al treball interdisciplinari aplicat als TCA 

 Intervenir en situacions de crisis i urgències dels pacient amb TCA 

 Conèixer els dispositius assistencials pels TCA 

 Manegar els procediments d’avaluació i diagnòstic específics dels TCA. 

 Aplicar els programes de psicoteràpia i tractaments psicològics basats en l’evidència 

específics pels TCA. 

TERAPIA FAMILIAR 

 Conèixer el model sistèmic i les seves aplicacions, preferentment en el treball amb famílies 

 Conèixer la intervenció familiar en contextos clínics d’ampli espectre. 

 Adquirir eines pel diagnòstic relacional. Diagnòstic sistèmic. 

 Adquirir els coneixements específics, les principals tècniques i procediments que s’utilitzen 

en la intervenció familiar, de parella i individual. 

 Aplicar les tècniques d’entrevista familiar. 
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QUART ANY DE RESIDÈNCIA 

CRONOGRAMA 4 ANY 

ANY  ROTACIÓ DURADA (en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R4 Unitat de Teràpia Familiar i Unitat 

de Trastorns de la Conducta 

Alimentària (continuació R3) 

2 Hospital Sant Pau  

Rotació optativa 3 - 

Atenció a la salut mental 

comunitària, ambulatòria i de 

suport de l’atenció primària 

6 CSMA - Hospital de Mataró 

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS: 

Unitat de Teràpia Familiar i Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA). Hospital 

Sant Pau (rotació a cavall entre R3 i R4) 

 Aquesta rotació és una continuació de l’última de l’any de R3 i els objectius són 

els mateixos. 

Rotació optativa: 

La rotació individualitzada de lliure disposició o rotació externa,  brinda la oportunitat, al 

resident de Psicologia Clínica, de realitzar una comissió de serveis fora del CSDM, en d’altres 

hospitals i Unitats Docents del territori nacional o internacional, sempre que l’hospital de destí 

ho aprovi, i que els objectius docents comportin ampliació de coneixements o de tècniques no 

practicades a la nostra Unitat Docent i que completin el programa formatiu. 

Atenció a la salut mental comunitària, ambulatòria I de suport de l’atenció primària  

 Manegar els sistemes Internacionales de diagnòstic dels trastorns mentals i del 

comportament. 

 Manegar i valorar instruments de psico-diagnòstic i avaluació psicològica, tècniques 

d’entrevista clínica, anàlisis i formulació de casos. 

 Realitzar diagnòstics, incloent diagnòstic diferencial, elaborar històries clíniques, i  informes 

clínics. 

 Aplicar i valorar programes de psicoteràpia i procediments d’intervenció a nivell individual, 

familiar i grupal. 

 Aplicar las Guies Clíniques nacionals i internacionals per a l’abordatge dels trastorns mentals 

i del comportament. 
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 Treballar de forma multidisciplinària en equips. 

 Dissenyar, aplicar i supervisar el Pla de Tractament Individualitzat (PTI) als Trastorns Mentals 

Greus (TMG). 

 Participar en las coordinacions amb Atenció Primària col·laborant en la valoració conjunta i 

derivació de casos, així com al seguiment i assessorament dels casos que atesos a Atenció 

Primària. 

 Aplicar criteris d’indicació d’hospitalització, interconsulta i derivació a d’altres recursos, i 

professionals 
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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 

Activitats teòriques de formació de l’especialitat 

 Curs de Formació per a Residents de Salut Mental (DGOPR). Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Societat Catalana 

d’especialistes en Psicologia Clínica.  

       (Setmanal; Dimecres, 16:00 a 19:00h, de Setembre a Maig) Acreditada 

Objectiu: el curs de formació teòrica per a  especialistes en Salut Mental (psicòlegs, metges 

i infermers) es va iniciar al 1997 amb l’objectiu de centralitzar, homogeneïtzar i garantir un 

nivell docent teòric sòlid als residents de Salut Mental dels diferents centres acreditats. 

La formació es realitza durant el primer any de residència. La metodologia consisteix a la 

realització de tallers pràctics, presencials amb professionals d’experiència contrastada i 

activitats complementaries a través d’una plataforma virtual. 

Cursos recomanats durant la residencia 

 Postgrau de Recerca i Innovació en Ciències de la Salut. (Hospital de Mataró) 

La formació es realitza durant el segon any de residència  

Objectiu: formar a residents en medicina i altres graduats en ciències de la salut en tots 

els aspectes relacionats amb la recerca i la innovació, de forma suficient per idear, 

dissenyar i portar a terme un projecte de recerca o d'innovació i començar una Tesi 

Doctoral. 

Crèdits: 32 ECTS 

Modalitat: semi presencial 

 

Activitats formatives d'habilitats pràctiques 

 Curs de Formació i Acreditació Clínica pel Diagnòstic del Trastorn de l’Espectre del 

Autisme (TEA)* ADOS-2 
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 Curs d’especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria (Societat Catalana 

de Psiquiatria i Salut Mental) 

Sessions clíniques específiques de l'especialitat 

 

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

L’assistència i participació  en congressos, cursos i altres activitats científiques és un aspecte 

complementari de la formació. El procediment de sol·licitud contempla l’aprovació i/o 

recomanació per part del tutor, del coordinador i del departament de  formació/recursos 

humans.  

Es prioritzaran activitats reglades, oficials i acreditades que estiguin en consonància amb els 

interessos formatius de l’especialitat.  

Els objectius mínims plantejats en aquest apartat son els següents: 

- Mínim d’ 1 publicació com (co)autor/a en una revista científica indexada en JCR 

- Mínim de 3 pòsters publicats o exposats en jornades o congressos com a primer autor/a          

 

ATENCIÓ CONTINUADA 

Segons BOE (SAS/1620/2009), 17 de juny 2009 del programa formatiu de la Especialitat de 

Psicologia Clínica:  

“La prestación de servicios en concepto de atención continuada tiene carácter formativo, es un 

elemento central en la formación del residente...” “Los servicios prestados en concepto de 

atención continuada, con niveles crecientes de responsabilidad, se realizarán con carácter 

obligatorio desde el primer año de residencia i serán supervisados por los tutores PIR i/o 

responsables de las unidades donde se realice la atención continuada...”  

Al CSDM no disposem d’ un programa d’Atenció Continuada. Actualment s’està confeccionant 

un programa d’atenció continuada pels residents de Psicologia Clínica del nostre centre, que 

pugui ser desenvolupat i implementat a curt termini. 

 

SESSIÓ CONTINGUT DIRIGIDA A FREQÜÈNCIA 

Sessió clínica del servei de 

Psiquiatria 

Tema monogràfic 

d’interès clínic 

Tots els professionals 

del servei 
Setmanal 

Sessió bibliogràfica de 

residents 

Presentació teòrica o 

revisió bibliogràfica 
Residents Setmanal 
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PROGRAMA DE FORMACIÓ TEÒRICA (POE, especialitat Psicologia Clínica) 

El contingut del programa de l'especialitat es defineix en el B.O.E. nº 146 de 17 de juny de 2009. 

Els coneixements d’aquest contingut teòric s’adquiriran a través de sessions clíniques, 

bibliogràfiques, tallers, i seminaris, així com a través del curs de Salut Mental impartit per a 

aquestes UDM de tot Catalunya. 

 

CONTINGUTS: 

1. Marcs conceptuals, legals i institucionals específics de la Psicologia Clínica: 

- El codi deontològic del psicòleg 

- El procés de la investigació científica en Psicologia Clínica 

- Valoració de la eficàcia i la eficiència dels tractaments i programes d’avaluació, diagnòstic i 

intervenció en Psicologia Clínica. 

 

2. Avaluació i diagnòstic clínics: 

- L’entrevista clínica i l’exploració psicològica i psicopatològica. 

- La història clínica. 

- Tècniques, estratègies i procediments d’avaluació i diagnòstic psicològic. 

- El procés diagnòstic en Psicologia Clínica. 

- L’informe clínic. 

- Criteri i sistemes de diagnòstic psicopatològic i de classificació dels trastorns mentals, 

emocionals, cognitius, del comportament i relacionals. 

 

3. Clínica dels trastorns mentals i del comportament: 

- Model bio-psico-social de la salut i la malaltia. 

- Actualització en psicopatologia dels processos, funcions, i activitats mentals, emocionals, 

relacionals, i del comportament. 

- Diferencies entre els trastorns mentals i les alteracions transitòries  i/o vinculades a 

esdeveniments vitals específics. 

 

4. La Psicoteràpia i els procediments de la intervenció i tractament psicològics: 

- Procés terapèutic i habilitats psicoterapèutiques. 

- Habilitats i estratègies de comunicació. 

- Eficàcia terapèutica i anàlisis de l’eficàcia diferencial de les teràpies psicològiques. 

- L’eficàcia dels tractaments psicològics, els farmacològics i els combinats. 

- Promoció de la salut mental, estigma i la discriminació. 

- Nivells de intervenció en psicoteràpia: Individual; Grupal; Parella, família; Institucional; 

Comunitari. 

- Psicofarmacologia. 


