
 

Jordi Riera és psicòleg i psicopedagog i aquest 
curs s’ha estrenat com a professor a la nova aula 
hospitalària de Salut Mental. Ha estat en contacte 
amb els diferents centres educatius per ajudar 
els infants i adolescents ingressats a continuar els 
estudis, adaptant-se al ritme de cadascun.

Molt més que escolarització. A més de donar 
continuïtat al procés d’aprenentatge, el professor
té un paper molt més important

Paula (14 anys): “He recuperat 
les ganes de tornar a estudiar”
He acabat 3r d’ESO, però aquest 
curs he anat poc a classe. Vaig estar 
dos mesos a casa sense fer res 
perquè no em trobava bé i al final 
em van ingressar durant un mes.

Llavors vaig conèixer el Jordi i 
em va ajudar amb les feines que 
m’enviaven des de l’institut. Ell em deixava descansar, fer 
els treballs quan em trobava bé i anar al meu ritme, i així va 
aconseguir que recuperés les ganes d’estudiar i tornar a classe.

A l’Hospital hi ha moltes hores lliures i ell també ens animava 
a fer coses amb els altres nois i noies ingressats, com ara 
experiments, jocs... Va ser una experiència molt positiva.

• Acompanyar emocionalment els alumnes
• Facilitar el retorn 

a l’escola
• Minimitzar l’impacte 

psicològic de 
l’hospitalització

• Donar un caràcter 
positiu i formatiu 
al temps lliure 
a l’hospital

• Facilitar la 
comunicació 
i la convivència durant l’ingrés

• Reduir l’impacte de la malaltia en l’escolarització

Ensenyar des de la 
diversitat

La majoria són estudiants de secundària 
i estan ingressats entre una i set 

setmanes. L’actuació ha de ser molt 
personalitzada, ja que els alumnes 

pateixen diferents trastorns
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73 alumnes
han passat aquest 

curs per la nova aula 
hospitalària, que forma 
part d’un programa del 

Departament d’Educació

Teràpies innovadores

Trastorn de l’espectre
autista

 El treball amb gossos 
millora el comportament, 

l’autoestima, el control dels 
impulsos i la gestió de la 
frustració dels pacients

Trastorn
psicòtic

Trastorn 
obsessivocompulsiu

Trastorn ansiós/
depressiu

Trastorn de 
la conducta 
alimentària

Cuidar d’un 
hort urbà com 
a rehabilitació 

terapèutica, 
treballant 

la paciència, 
constància, 

motricitat fina...

1.800 professionals | 13 centres

I també:
• Neonatologia
•  Hospitalització i atenció a domicili
•  Hospitals de dia (120 places)
•  Programa pacient expert
•  Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•  3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•  1 hospital d’aguts
•  1 hospital sociosanitari
•  1 residència geriàtrica assistida
•  1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat
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