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Conceptes bàsics d’atenció especialitzada de persones
afectades de trastorn mental
DURADA: 12h
DATES: dimecres, 30 de novembre i 7 i 14 de desembre, de 16 a 20h
LLOC: Seu del CEESC a Barcelona

INTRODUCCIÓ
Aquest curs pretén dotar de coneixements amplis respecte les persones que
pateixen un trastorn mental i dotar d’eines i recursos els professionals davant el
maneig de diferents situacions complexes. El curs consta de tres sessions amb
una infermera, una treballadora social i una educadora social, que ens
aproximaram al tema tractat des del seu àmbit d'especialitat.

FORMADORES
Eva Lujan, infermera.
Elena Sánchez. treballadora social sanitària.
Marta Pi, educadora social.

OBJECTIUS


Dotar de coneixements amplis respecte les persones que pateixen un
trastorn mental (diagnòstic, presentació clínica, característiques de la
població...).



Dotar d’eines i recursos davant el maneig de diferents situacions
complexes.



Conèixer el sistema de salut de Catalunya així com la cartera de serveis.



La intervenció de l’educador social en Salut Mental.

METODOLOGIA
Combinarà una part teòrica amb una part pràctica amb diferents dinàmiques
que facilitaran l’aprenentatge dels continguts. Es contemplen eines visuals.
Cada sessió vindrà a càrrec d’una especialista.
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Sessió amb Eva Lujan:
1. Definició, classificació diagnòstica i clínica del trastorn mental
sever (trastorns psicòtics, de la personalitat, d’ansietat, de l’humor
o de l’estat d’ànim ).
2. Característiques de les persones que pateixen trastorn mental
sever.
3. Els psicofàrmacs i els seus efectes. Limitacions i efectes secundaris.
4. Toxicomanies i drogodependències.
Sessió amb Elena Sánchez:
1. Serveis socials i polítiques socials a Catalunya.
2. Marc conceptual de salut mental i Generalitat de Catalunya.
3. Dependència.
4. Cartera de Serveis.
5. Prestacions.
6. Xarxa de Salut Mental.
Sessió amb Marta Pi:
1. Cronicitat
2. Trajectòries.
3. Model psicosocial.
4. Estratègies d’intervenció socioeducativa.
5. Educació social i salut mental.
6. Estigma en salut mental.

