
 

 
Fòrum de Debats: DOCÈNCIA I SALUT MENTAL 
  
Moderadora:  
Rosa Gené 
 
Nombre d’assistents: 25-30 aprox. 
 
 
Síntesi de la sessió: 

 
1. FORMACIÓ EN PSIQUIATRIA  
 
Manuel Valdés 
 
Des de 1974, s’han produït canvis dins els programes formatius a Espanya. 
El programa MIR aporta un augment de qualitat (augment de les exigències 
de reciclatge, professionals en formació...). 
 
Programa formatiu (Abril 96) 4 anys de durada. Presenta: 
 
Àmbit de formació:    Programa de formació: 
Psiquiatria clínica     Medicina general i neurologia (4m) 
Medicina psicosomàtica    Formació general (8m) 

i psiquiatria d’enllaç    Hospitalització (8m) 
Salut mental comunitària    Psiquiatria d’enllaç (4m) 
Política i administració sanitària   Clínica infantil i juvenil( 4m) 
Psiquiatria i llei     Rehabilitació (4m) 

Alcoholisme i Drogodependències (8m) 
 

Propostes de modificació: Formar tots els metges en eines i elements de 
detecció de patologia psiquiàtrica. 
Des de la Comissió Nacional d’Especialitats, es planteja augmentar un 
any la formació. Proposta 96  
Pla de 5 anys que inclou: 3 anys de formació general, més 2 anys de 
formació específica (genètica, biologia molecular, neuroimatge...) – sub-
especialització de la psiquiatria. 
 
Nivells de formació en tècniques d’intervenció psicològica: 
- I Universal (habilitats elementals: entrevista, recolzament...) 
- II Universal específic relacionat amb problemàtica psicològica. 
- III Universal relacionat amb el tractament especialitzat. 
- IV de capacitació específica (tècniques psicològiques derivades d’un 

marc tècnic). 
 
 



 
2. FORMACIÓ EN PSICOLOGIA 
Teresa Gutiérrez. 
 
En la formació de la llicenciatura de psicologia, hi ha hagut dos canvis 
importants en el pla d’estudis. 
Programa 92: pas a 4 anys de durada, assignatures semestrals, noves formes 
de docència (pràctica a totes les assignatures), consolidació del pràcticum. 
Contempla un primer cicle (2a) de formació bàsica i un 2n cicle (2a) orientat a 
l'especialització professional (itineraris). 
Els canvis produïts en la psicologia clínica general (nous trastorns, demandes, 
el perfil del psicòleg clínic i de la salut...), també s’han vist reflectits en la 
universitat: assignatures optatives per augmentar l’especialització professional 
(neuropsicologia clínica, conductes addictes...), esforç per augmentar les vies 
de comunicació entre formació i treball (augment pràcticum > 150 h...), serveis 
d’assistència psicològica (serveis promoguts per la facultat que permeten 
investigar o accedir com a clínic dins l’àmbit universitari), figura del professor 
associat... 
Es busca més apropament a l’activitat professional, amb diferents projectes 
(seminaris d’inserció laboral...). 
 
 
 
FORMACIÓ PSICÒLEG CLÍNIC 
Arturo Bados. 
 
Es manifesta la importància de la formació de postgrau. L’oferta actual presenta 
una vessant eminentment pràctica (PIR, Màster en Psiquiatria i Psicologia 
clínica...) i eminentment teòrica (Màster en Teràpia Cognitivo-social, Màster en 
Psicologia Clínica i de SM...). 
Aquesta formació presenta diferències en relació a: accés, acreditació (PEPC, 
diplomes...), durada (3-2a), hores (4.620 PIR fins 620 FUB), nombre de 
pacients visitats, tipus de supervisió (directa, indirecta), orientacions teòriques, 
cost, remuneració SCRITC. 
 
 
DOCÈNCIA EN NEUROPSICOLOGIA 
Carme Junque 
 
Des de la formació de pregrau es presenta la neuropsicologia en forma 
d’assignatures obligatòries i optatives en la llicenciatura de Psicologia, i a 
través d’assignatures optatives en la llicenciatura de medicina. 
A nivell de postgrau: Doctorat/Investigació/ MÀSTER (professionalització). 

- Contribució al diagnòstic diferencial 
- Identificació / quantificació funcions alterades... 
- Avaluació de l’eficàcia d’intervenció en terapèutica mèdica... 
- Disseny d’intervenció en rehabilitació. 

Diferències amb altres països europeus en relació a la formació. 
 



 
 
FORMACIÓ D’INFERMERIA EN SALUT MENTAL 
Assumpta Rigol 
 
Dins la formació de pregrau, es contemplen matèries troncals: 
- Ciències Psicosocials (psicologia evolutiva, sociologia...) 
- Infermeria psicosocial i SM 
- Infermeria psiquiàtrica i SM (intervencions patologies...) 
També es contemplen assignatures optatives i crèdits pràctics. 
 
Dins la formació de postgrau es presenten: Màster / Postgrau / Especialitat. 
 
Especialitat d’infermeria –durada d’un a dos anys–, en règim de residència, 
unitat docent (escola d’infermeria/unitat assistencial). L’àmbit de formació 
recull: Unitat d’hospitalització (SM) / Lliure disposició (1m). El programa de 
formació recull: Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria. Infermeria Psicosocial, 
Educació per la salut, Ètica i legislació. 
  
 
FORMACIÓ EN TREBALL SOCIAL 
Teresa Rosell 
 
Es planteja la importància d’una especialització en la formació de Salut Mental 
dins el treball social. 
L’actual formació recull assignatures optatives com la psicopatologia, les 
drogodependències, el treball social i la salut mental... 
Juntament amb el departament de Sanitat (IES), s’està treballant pel 
reconeixement de l’especialitat en salut mental. 
 
 
ESPAI UNIVERSITARI EUROPEU 
Montserrat Freixa 
 
La declaració de Bolonya (96) planteja com a objectius: 
La lliure circulació de professionals a Europa / un sistema basat en dos cicles 
(el primer ha de tenir un valor específic en el mercat de treball europeu). 
 
Estructura d’estudis universitaris superiors: 
- 2 cicles: 2 títols que capaciten. 
- redefinició dels crèdits 
- sistema d'acreditació. 
 
Es busca promoure la mobilitat, garantia de qualitat dels estudis europeus, 
creació de programes integrats, la formació permanent... 
 
 



 
DEBAT 
 

- Es plantegen les diverses competències de les diferents professions. 
En concret, del professional de la psiquiatria, que necessita una 
formació en els aspectes psicològics. 

- Es manifesta la importància de la formació en salut mental dels 
metges generalistes. 

- Es qüestiona com afecta el pla universitari europeu a nivell de 
formació i activitat professional. 

 


