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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 metge 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 Psiquiatria. Hospital de Mataró 

La  formació  especialitzada  en  Psiquiatria  (MIR)  i  Psicologia  Clínica  (PIR)  es  desenvolupa  al  

nostre centre des de l’any 2007 i, des  de  l’any  2012, el  nostre  servei  també  està  acreditat  

per  a  la  formació  d’especialistes  en Infermeria     (EIR)     en     Salut     Mental     constituint la     

Unitat     Docent Multiprofessional (UDM) en Salut Mental del Consorci Sanitari del Maresme 

(CSdM).  

La nostra UDM dóna actualment formació a 8 residents de Psiquiatria (2 MIR per any), 4 

residents de Psicologia (PIR; 2 per any) i 4 residents d’infermeria de Salut Mental (EIR-SM; 2 per 

any). 
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CRONOGRAMA DE ROTACIONS: 

Abreviatures: CSMA: Centre de Salut Mental ambulatori; CASD: Centre de atenció i seguiment 

de deshabituació; SESMDI: Centre especialitzat en discapacitat intel·lectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANY ROTACIÓ DURADA(en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R1 Medicina Interna 2 Hospital de Mataró 

Neurologia 2 Hospital de Mataró 

Primaria 1 ABS Cirera Molins - CSdM 

Hospitalització  PSQ 6 Hospital de Mataró 

R2 Hospitalització  PSQ 1 Hospital de Mataró 

Ambulatori  PSQ 7 CSMA  Hospital de Mataró 

Ambulatòria Addiccions 2 CASD  Hospital de Mataró 

Discapacitat intel·lectual 1 SESMDI - CSdM 

R3 Infantil 4 Hospital de Mataró 

Rehabilitació 3 Subaguts i Hospital de Dia - H. De 

Mataró 

Interconsulta 4 Hospital de Mataró 

R4 Formació específica: 

Trajecte A o B 

8 Hospital de Mataró 

Rotació Externa del 

Trajecte  A (en formació 

específica) o B (en formació 

nuclear) 

3 

- 
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Formació nuclear 

(Comú a tots els residents) 

Formació especifica 

Atenció Primària/Neurologia / Medicina 

Interna 

Unitat d’hospitalizació breu.  

Psiquiatria infantil i de l’adolescència. 

Psiquiatria Comunitària (ambulatòria i 

suport a Atenció Primaria).  

Rehabilitació Psiquiátrica.  

Interconsulta i Psiquiatria de l’enllaç.  

Alcoholisme i altres adiccions. 

Psicoteràpia 

Trajecte A: 

Psiquiatria infantil i de l’adolescència 

Psicoteràpies 

Gerontopsiquiatria. 

Alcoholisme i altres adiccions. 

Trajecte B:  

Árees pròpies de la formació nuclear.  

Árees pròpies de la formació específica. 

Noves àrees. 

R1 R2 R3 R4 
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RESIDENT 1 ANY  

CRONOGRAMA 1 ANY RESIDENCIA  

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS PRIMER ANY 

MEDICINA INTERNA.  

Dispositiu: Planta d’hospitalització de Medicina Interna de l’Hospital de Mataró.  

Objectius:  

• Realitzar la història clínica mèdica completa. 

• Realitzar la exploració física general completa. 

• Sol·licitar d’una forma raonada i interpretar d’una forma fiable les proves 

complementàries basiques. 

• Orientar el diagnòstic i tractament de les patologies mèdiques més freqüents. 

• Afrontar situacions de caràcter urgent: aplicació de primeres mesures de suport vital. 

Coneixements a adquirir: 

• Fonaments diagnòstics de les patologies mèdiques més freqüents. 

• Fisiopatologia i clínica de les malalties físiques més comunes.  

• Identificar causes somàtiques i farlacològiques com a possible origen de trastorns 

psiquiàtrics i/o neurològics. 

• Maneig terapèutic de les malalties mès frequents. 

 

NEUROLOGIA 

Dispositiu: Servei de Neurologia (CCEE i Planta d’hospitalització) de l’Hospital de Mataró.  

Objectius: 

• Realitzar una història clínica neurològica completa. 

• Realitzar una exploració neurològica completa. 

• Interpretar els resultats obtinguts a l’exploració neurològica bàsica, proves de 

neuroimatge, proves neurofisiològiques i proves neuropsicològiques bàsiques. 

• Orientar el diagnòstic i tractament de les patologies neurològiques més freqüents, 

especialment aquelles condicions comòrbides amb les patologies psiquiàtriques. 

• Manejar la farmacoteràpia bàsica neurològica. 

• Identificar causes neurològiques com a possible origen de trastorns psiquiàtrics.  

Coneixements teòrics a adquirir: 

ANY ROTACIÓ DURADA (en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R1 Medicina Interna 2 mesos Hospital de Mataró 

Neurologia 2 mesos Hospital de Mataró 

Primària 1 mes Àrea bàsica de salut - CSdM 

Hospitalització  PSQ 6 mesos Hospital de Mataró 
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• Fonaments diagnòstics de les patologies neurològiques més freqüents. 

• Fisiopatologia i clínica de les patologies neurològiques més comunes. 

• Opcions terapèutiques de les malalties neurològiques mès frequents. 

 

ATENCIÓ PRIMARIA 

Dispositiu: ABS (Ronda Prim, Riera, Rocafonda, Cerdanya, La LLantia, Mataró Centre, Cirera-

Molins, Arenys, Argentona) 

Objectius: 

• Interpretar els resultats obtinguts a l’exploració física bàsica i a les complementaries 

adients. 

• Orientar el diagnòstic, criteris d’urgència i tractament de les patologies somàtiques més 

freqüents, especialment aquelles condicions comòrbides amb les patologies 

psiquiàtriques. 

• Saber fer i interpretar un elecrocardiograma. 

• Saber detectar quan una urgència somàtica es necessari derivar-la al hospital. 

• Saber detectar quan una patologia somàtica es necessari derivar-la al especialista. 

Coneixements teòrics necessaris:  

• Mètodes diagnòstics i opcions terapèutiques de tractaments de les malalties somàtiques 

cròniques visitades al ABS (HTA, hiperlipèmies, diabetis mellitus, obesitat i de les malalties 

endocrines mes comòrbides amb psiquiatria com hipotiroïdisme subclínic). 

• Tipus d’activitats preventives existents en pacients amb factors de risc cardiovascular, HTA, 

hiperlipèmies, diabetis mellitus, obesitat i de les malalties endocrines mes comòrbides 

amb psiquiatria. 

 

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ D’AGUTS 

Període de realització: R1 i R4. 

Durada: 11 mesos (R1: 8 mesos, R4: 3 mesos). 

Dispositiu: Hospitalització d’Aguts de Psiquiatria de l’Hospital de Mataró. 

Objectius:  

• Realitzar la anamnesi psiquiàtrica i exploració psicopatològica, així com informes d’alta i 

cursos clínics. 

• Realitzar una entrevista clínica a pacients (entrevista inicial i de seguiment) i famílies 

(recollir i donar informació) en situació de crisi aguda. 

• Formular un diagnòstic i/o diagnòstic diferencial dels principals trastorns psiquiatrics 

(esquizofrènia, trastorn esquizoafectiu, trastorn bipolar, depressió psicòtica...) i dels 

trastorns neurodegeneratius mès frequents. 

• Demanar adequadament les exploracions complementàries (analítica d’ingrés estàndard, 

nivells plasmàtics, proves d’imatge, interconsultes). 

• Saber les indicacions i les limitacions de les exploracions psicomètriques bàsiques i la 

utilitat en la pràctica clínica. 
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• Conèixer i participar en la coordinació amb els diferents dispositius de la xarxa assistencial i 

amb altres professionals, i manejar les derivacions a altres recursos assistencials.  

• Dur a terme intervencions en situacions complexes (pacients amb desorganització 

conductual i del pensament, deteriorament cognitiu, agitació, conductes inapropiades...). 

Conèixements teòrics necessaris: 

• Diagnòstics en psiquiatria, revisió nosològica i classificacions actuals (DSM-V i CIE-11).  

• Indicacions i el maneig de la teràpia electroconvulsiva (TEC). 

• Aspectes legals de l’hospitalització psiquiàtrica. 

• Tractaments psicofarmacològics en el pacient agut (algoritmes de tractament, tractaments 

d’episodis resistents, estratègies de potenciació, interaccions...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pàgina | 9  
 

RESIDENT 2 ANY  

CRONOGRAMA 2 ANY RESIDENCIA  

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS SEGON ANY 

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 

Dispositiu: Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Mataró. 

Objectius: 

• Fer l’entrevista psiquiàtrica en el pacient ambulatori (primera visita i de seguiment). 

• Elaborar un abordatge específic per cada patologia, tenim en compta les peculiaritats 

individuals de cada pacient. 

• Avaluar els pacients al Programa d’Atenció Primària i identificar quan serien tributaris de 

seguiment al CSMA, al Programa de Suport a la Primària o bé derivar al metge de 

capçalera. 

• Realitzar informes clínics que resumeixin l’evolució del pacient, tenint en compte la seva 

utilitat a nivell legal i laboral. 

• Manejar les proves complementàries i psicodiagnòstiques bàsiques en la patologia 

ambulatòria. 

• Coordinar-se amb altres professionals sanitaris, principalment metges de família, psicòlegs, 

infermeria i treball social, així com altres dispositius assistencials per oferir un abordatge 

terapèutic integral. 

Conèixements teòrics necessaris: 

• Maneig dels psicofàrmacs a nivell ambulatori. 

• Les indicacions de derivació d’abordatge psicològic. 

• Les intervencions psicoterapèutiques, individuals i grupals, pròpies de cada patologia i 

l’aplicació combinada amb els tractaments psicofarmacològics. 

• Les indicacions del programa TMS. 

 

UNITAT DE TOXICOMANIES 

Dispositiu: Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD) de Mataró.  

Objectius: 

• Diagnosticar i classificar correctament els trastorns per ús de sustancies. 

• Conèixer la comorbiditat més habitual en aquets pacients: somática (VIH, hepatitis...) i 

psiquiàtrica. 

ANY DURACIÓ (en MESOS) DURADA 
(en 
MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R2 Ambulatori  PSQ 8 mesos CSMA  Hospital de Mataró 

Unitat de toxicomanies.  Addiccions 2 mesos CAS  Hospital de Mataró 

Discapacitat intel·lectual 1 mes SESMDI  CSdM 
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• Indicar els tractaments psicofarmacològics en el tractament de l’abús i dependència als 

diferents tòxics, tant a nivell ambulatori com d’hospitalització. 

• Conèixer els diferents abordatges psicoterapèutics (individuals i grupals, entrevista 

motivacional...) en el tractament de l’abús i dependència a tòxics. 

• Conèixer els programes específics del CASD: Programa de manteniment amb metadona, 

programa de reducció de danys. 

• Conèixer els criteris d’ingrés a una Unitat d’Hospitalització. 

• Adquirir els coneixements necessaris per la coordinació amb diferents dispositius i 

professionals implicats en el tractament d’aquests pacients (UPD, CT...). 

• Entrevistar i interacciór amb pacients diagnosticats de TUS i les seves famílies. 

 

SERVEI ESPECIALITZAT EN SALUT MENTAL AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (SESMDI) 

Dispositiu: SESMDI al Hospital de Mataró i ABS en Badalona. 

Objectius: 

• Fer l’anamnesi psiquiàtrica i l’exploració psicopatológica en pacients amb discapacitat 

intelectual (al pacient, familia, referents de residencia,...).  

• Formular un diagnòstic diferencial incloent patologia somática que pugui causar 

alteracions de conducta.  

• Manegar els pacients amb discapacitat intelectual al servei d’urgències, realitzant 

diagnostic diferencial, tractament i derivació més adient.  

Coneixements teòrics necessaris:  

• Pla de atenció interdisciplinar especialitzada en salut mental i alteracions conductuals de 

les persones amb discapacitat intel·lectual: com realitzar la avaluació, diagnòstic i 

tractament integral. 

• Pla de tractament psicofarmacològic, psicoterapèutic, promoció de la salut, orientació i 

suport social. 

• Programa de Seguiment Individualitzat (PSI).  

• Programa de Treball amb famílies: Grups de formació per a famílies, Grups de suport per a 

famílies 

• Programa de col·laboració amb els recursos de Benestar i Família i Treball i industria que 

atenen a les persones amb DI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pàgina | 11  
 

 

RESIDENT 3 ANY RESIDENCIA 

CRONOGRAMA 3 ANY RESIDENCIA 

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS TERCER ANY: 

PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL 

Dispositius: Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de Mataró. Hospital de Dia de 

Psiquiatria Infanto-Juvenil (HD-IJ) de Mataró. Unitat d’Hospitalització d’Aguts Infanto-Juvenil 

(UHAIJ) de l’Hospital de Mataró. 

Objectius: 

• Fer l’anamnesi psiquiàtrica i l’exploració psicopatològica en el nen i adolescent. 

• Fer l’entrevista clínica i en la recollida de dades tant en el pacient infantojuvenil com en la 

família o d’altres informadors. 

• Reconèixer la necessitat de seguiment i tractament en les malalties psiquiàtriques d’inici 

precoç. 

• Manegar els diferents recursos sanitaris en relació amb la infància i adolescència i els 

criteris de derivació i ingrés a cadascun d’ells; aixi com els recursos no sanitaris que 

treballen de manera interdisciplinar en psiquiatría infantil.  

Coneixements teòrics necessaris: 

• Desenvolupament físic, emocional, intel·lectual i social a la infància i adolescència i les 

seves alteracions. 

• Diagnostics comuns en psiquiatria infantil així com forma d’inici de patologies de 

psiquiatria general quan apareixen a la infància o l’adolescència.   

• Farmacs utilitzats a la psiquiatría infantil, indicacions, mecanism d’acció, efectes 

secundaris, interaccions i posologia.  

• Tècniques psicoterapèutiques aplicables a la infància i adolescència. 

 

REHABILITACIÓ: HOSPITAL DE DIA D’ADULTS - UNITAT DE SUBAGUTS 

Dispositiu: Unitat de Subaguts d’Adults. Hospital de Dia (HD) de Psiquiatria d’Adults de Mataró.  

Objectius: 

• Avaluar les causes de refractarietat  

ANY ROTACIÓ DURADA(en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R3 Psiquiatria infantil i de la 

adolescència 

4 Hospital de Mataró 

Rehabilitació 3 Subaguts i Hospital de Dia H. De 

Mataró 

Interconsulta 4 Hospital de Mataró 
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• Elaborar un pla terapèutic individual, de tractament farmacològic i rehabilitació incloent 

terapia psicoeducativa, grupal i familiar amb l’adequació de les derivacions als dispositius 

adients. 

• Coordinar-se amb els diferents dispositius de rehabilitació (residències assistides, centres 

de dia, centres especials de treball, pisos assistits) que puguin col·laborar en la 

rehabilitació i suport a la comunitat del pacient amb trastorn mental sever. 

• Conèixer els aspectes legals-judicials del malalt crònic ingressat. 

Coneixements teòrics necessaris: 

• Causes de refractarietat.  

• Algoritmes de tractament al pacient refractari.    

 

INTERCONSULTA HOSPITALÀRIA 

Dispositiu: Unitat d’Hospitallització de psiquiatría d’Aguts. Hospital de Mataró. 

Objectius: 

• Avaluar i manejar els trastorns psiquiàtrics i psicològics més habituals en pacients somàtics 

i quirúrgics ingressats a l’hospital general. 

• Assolir un adequat maneig dels psicofàrmacs en pacients amb patologia somàtica, 

considerant especialment les interaccions dels psicofàrmacs amb altres tractaments i els 

possibles efectes secundaris i contraindicacions d’aquests fàrmacs.  

• Manegar situacions que requereixen un tractament urgent i situacions en què es pot 

diferir la intervenció. 

• Valorar el trasllat a la UHA de Psiquiatria. 

• Coordinar-se amb els diferents dispositius mèdics i quirúrgics. 

Coneixements teòrics necessaris: 

• Psicofàrmacs en pacients amb patologia somàtica, considerant les interaccions dels 

psicofàrmacs amb altres tractaments i els possibles efectes secundaris i contraindicacions.  

• Diagnostic diferencial: delirirum, trastorns psiquiatrics de causa somàtica.  
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RESIDENT 4 ANY RESIDENCIA 

PERIODE DE FORMACIÓ ESPECÍFICA: 12 mesos de R4.  

Inclou dues trajectories a triar pel resident el 4art any: trajectòries A i B.  

Tant en el trajectòria A com al B s’inclourà la rotació externa. 

Els trajectes han d’adaptar-se a la’«oferta específica» del servei i a les seves «unitats 

asociades» així com a les acceptacions dels altres serveis acreditats si fos el cas. 

 

Formació nuclear 

(Comú a tots els residents) 

Formació especifica 

Atenció Primària/Neurologia / Medicina 

Interna 

Unitat d’hospitalizació breu.  

Psiquiatria infantil i de l’adolescència. 

Psiquiatria Comunitària (ambulatòria i 

suport a Atenció Primaria).  

Rehabilitació Psiquiátrica.  

Interconsulta i Psiquiatria de l’enllaç.  

Alcoholisme i altres adiccions. 

Psicoteràpia 

Trajecte A: 

Psiquiatria infantil i de l’adolescència 

Psicoteràpies 

Gerontopsiquiatria. 

Alcoholisme i altres adiccions. 

Trajecte B:  

Árees pròpies de la formació nuclear.  

Árees pròpies de la formació específica. 

Noves àrees. 

R1 R2 R3 R4 

 

OBJECTIUS DOCENTS ROTACIONS QUART ANY 

TRAJECTE A:  

Formació específica a triar per l’R4 durant 12 mesos, en alguna de les següents àreess:   

Psiquiatria infantil i de l’adolescència: 
En aquesta rotació el MIR augmentarà la seva autonomia, en tots els objectius i activitats 

descrits anteriorment en la rotació feta en psiquiatría infantil i de l’adolescència durant el 

trajecte comú. 

Psicoteràpia: 
Aquesta rotació es realitza al CSdM, sota la supervisió de diversos especialistes en psicología 

clínica de les diferents línies assistencials, experts en psicoteràpia cognitiu-conductual.  

El resident ha d'adquirir coneixements en psicoteràpia considerant quatre objectius: 

• Manegar l'aplicació de psicoeducació, la identificació d'obstacles per al canvi terapèutic i el 

reconeixement d'implicacions psicològiques en el procés terapèutic. 

• Abordar i tractar problemes psicològics generals, com ara dificultats en la relació social, 

laboral o familiar. Es centra en la psicoteràpia de suport i en la intervenció en crisi. 

• Aplicar tècniques psicoterapèutiques específiques orientades a complementar el 

tractament farmacològic o la rehabilitació dels trastorns específics. 

• Conèixer i aplicar els diversos models psicoterapèutics tant a nivell individual, com de 

parella, família o grup. 
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Gerontopsiquiatria:  
• Adquirir coneixements relacionats amb les necessitats de la població geriàtrica, 

especialment els vinculats amb el procediment d’envellir, com són, entre altres: 

- els aspectes biològics, psicològics i socials de l’envelliment, incloent les actituds entorn 

l’envelliment, 

- els estressors més rellevants propis d’aquest període vital (dol, viduïtat, jubilació, 

adaptació a pèrdues d’independència...). 

• Avaluar correctament els aspecte mèdics del pacient ancià: examen físic, exploració 

neurològica i indicació de les proves de laboratori pertinents. 

• Avaluar els aspectes psicològics i socials de la vellesa i realitzar un tractament integral de la 

patologia psiquiàtrica del pacient ancià, 

• Valorar l’entorn social, familiar o del paper del cuidador i de la càrrega familiar. 

Addiccions: 
• En aquesta rotació el MIR augmentarà la seva autonomia, en tots els objectius i activitats 

ressenyats anteriorment en la rotació feta dins el trajecte comú. 

 

TRAJECTE B: LLIURE CONFIGURACIÓ 
El trajecte B será de «lliure configuració» disenyat pel tutor segons les aptituds/actituds i 

orientació de cada resident. Inclou la rotació externa opcional de 3 mesos. Es tracta de 

rotacions no inferiors a 2 mesos ni superiors a 6 mesos, en alguna àrea de les següents fins 

completar els 12 mesos: 

• Àrea pròpia de les quatre anteriors de subespecialització. 

• Àrea pròpia de la formació nuclear. 

• Nova àrea: Psicosomàtica, Neurociencias, Neuro-imagen, Psiquiatria Legal, Epidemiología 

Psiquiátrica, Gestión Psiquiátrica, Psicodiagnóstico, Investigación, Genética, Prevenció, 

Psiquiatria Transcultural, etc .  

 

ROTACIÓ EXTERNA OPTATIVA: 
Objectiu: Ampliar i/o complementar coneixements i pràctica en una àrea específica per a la 

formació del resident, tant del trajecte A com del B. 

El resident podrà solicitar el lloc de rotació a Espanya o al estranger al trimestre estipulat i 

deurá ser acceptat per el servei demanat.  
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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 

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). Les classes es duen a terme a Barcelona, a la seu de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB), els dimecres a la tarda, de 

15:30 a 19:00 h, de setembre a maig. L’assistència és obligatòria. 

Sessió de casos clínics de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental 

La SCPSM organitza unes sessions amb MIR de totes les unitats docents catalanes en les que es 

proposa un tema i s’exposen casos clínics per il·lustrar-lo amb la presència d’un discussor expert. 

Tenen lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, amb una periodicitat 

mensual (dimecres, de 19:30 a 21:30 h), d’octubre a maig. 

Cursos recomanats durant la residència 

• Curs de Teràpia Electroconvulsiva. Organitzat pel servei de Psiquiatria de l’Hospital de 

Bellvitge. Recomanat per residents de segon any. 

• Actualització al Trastorn Bipolar. Organitzat per el Hospital Clínic Provincial (Eduard Vieta). 

Recomanat per residents de segon i tercer any 

• Controvèrsies en Psiquiatria. Organitzat per el Hospital Universitari de Bellvitge. Recomanat 

per residents de tercer i quart any. 

• Curs de Patologies Resistents. Organitzat per FIDMAG (Hospital de Sant Rafael). Recomanat 

per residents de tercer i quart any. Coordinadora: Dra. Paloma Fernández Corcuera, Edith 

Pomarol Clotet i Merçé Madre. 

Congressos, simposis i altres cursos: 

L’assistència i participació a congressos, simposis, i altres cursos i activitats científiques de 

l’especialitat és un aspecte complementari de la formació.  
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El procediment de sol·licitud preveu l’aprovació i/o recomanació per part del tutor així com per 

part del coordinador i del departament de formació/recursos humans.  

Es prioritzaran activitats reglades, oficials i acreditades que estiguin d’acord amb els interessos 

formatius de l’especialitat. El número màxim de dies, dins la jornada laboral, permesos per a 

l’assistència a activitats formatives és de 10 per any de residència. 

 

Sessions clíniques específiques de l'especialitat 

Sessió clínica del servei: Sessions en les que participen tots els professionals del servei, en les 

que es presenta un tema monogràfic d’interès clínic. Tenen freqüència setmanal, de setembre 

a juny (actualment els dijous, de 8 a 9 h) i són d’assistència obligatòria pels residents. 

Sessió de residents: Són sessions dirigides als residents (MIR, PIR i EIR), amb supervisió dels 

tutors I participació activa dels residents, consistents en revisions bibliogràfiques, discussió de 

casos clínics i temes d’interès. Tenen una periodicitat setmanal, de setembre a juny (actualment 

els dimarts, de 8-9h) i són d’assistència obligatòria pels residents. 

Sessions d’Unitat: En les diferents rotacions les Unitats corresponents tenen el seu propi 

calendari de sessions. 

 

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

Durant la residència es fomenta la participació en l’activitat investigadora en diferents nivells: 

• Realització de pòsters, comunicacions o casos clínics. 

• Participació en articles d’una revista indexada en la segona part de la residència. 

• Participació en un treball/projecte de recerca. 

• R2 es recomana la realització del Postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut, 

que s’imparteix a l’Hospital de Mataró, amb el reconeixement de la UAB, i que té l’objectiu 

de proporcionar les eines necessàries per afrontar treballs de recerca i/o una tesi doctoral. 

Es tracta d’un postgrau semipresencial, de 32 ECTS, de 118 hores presencials (dijous de 

15:00 a 18:00 h, de setembre a juny) combinades amb treball a casa i aprenentatge online. 

El postgrau inclou la realització d’un projecte de recerca que podria tenir continuïtat en el 

darrer any de residència. 

 

ATENCIÓ CONTINUADA 

Durant el primer semestre del primer any el resident de Psiquiatria efectua guàrdies de Medicina 

Interna essent supervisat per especialistes d'aquest servei, en presencia física. Durant la resta 

de la residència el resident realitza guàrdies de Psiquiatria acompanyat per un adjunt del servei 

en presència física. El número de guàrdies mensuals oscil·la entre un mínim de 4 i un màxim de 

6 (còmput anual).  
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Objectius: 

• Fer la historia clínica, diagnostic diferencial i planificació de tractament al pacient a 

Urgències. 

• Elaborar els informes d’assistència urgent. 

• Manegar les proves complementàries més habituals a Urgències generels i de Psiquiatria 

d’un hospital general. 

• Realitzar una orientació diagnòstica i terapèutica inicial de les patologies psiquiàtriques i 

psico-socials habituals en un servei d’urgències. 

• Manejar els psicofàrmacs d’ús habitual a les Urgències de Psiquiatria. 

• Manejar de situacions de crisi i conflictives (auto i heteroagressivitat, conducta passiva, crisi 

psicosocial i familiar). 

• Detectar eventuals trastorn somàtics o iatrogènics subjacents a quadres clínics catalogats 

com a psiquiàtrics. 

• Manejar dels criteris d'ingrés hospitalari i derivació als diferents dispositius, tant psiquiàtrics 

com sanitaris i socials del territori. 

• Aplicar els aspectes bàsics legals de la Psiquiatria d’Urgències (ingresos involuntaris, 

comunicats judicials...). 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ TEÒRICA (POE) 

El contingut del programa de l'especialitat es defineix en el B.O.E. nº 224 de 1 de setembre de 

2008, que es pot trobar en el següent enllaç: https://www.boe.es/eli/es/o/2008/09/01/sco2616 

Els coneixements d’aquest contingut teòric s’adquiriran a través del Curs de Salut Mental i de 

les sessions pròpies del servei, així com d’estudi propi per part del resident. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2008/09/01/sco2616

