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DIPLOMATS/DES – GRADUATS UNIVERSITARIS EN EDUCACIÓ SOCIAL 
DE LA XARXA DE SALUT MENTAL 

 

TEMARI GENERAL 

1. El Pla de Salut de Catalunya: Principis generals. 

2. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret 

d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat del pacient. 

3. Llei orgànica 15/1999, 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: 

àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principi de la protecció de dades. 

4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria 

de seguretat  i salut en el treball.  

5. Principis  generals de la bioètica. El Secret professional: concepte i regulació jurídica. 

6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle 

de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar. Resolució de problemes: el 

diagrama causa efecte. 

7. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció als 

professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’IAS. 

8. IAS:  Què és? Missió. Infraestructura. 

9. Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques Gironines. Què és, model  d’atenció i 

infraestructura. 

 

TEMARI ESPECÍFIC 

 
10. La salut mental 

10.1. El concepte de salut mental 
• El concepte mèdic tradicional 
• El concepte de salut mental positiva 
• Característiques diferencials entre els dos models 

10.2. La salut mental a Catalunya. 
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11. Un model socio-educatiu per a la salut mental 
11.1. La salut mental comunitària: entre la clínica i la comunitat. 

 
12. La clínica: la psicopatologia 

12.1. Definició 
12.2. Criteris bàsics de la investigació en psicopatologia. 

• Descripció 
• Causalitat 
• Tractament 

12.3. Models en la Psicopatologia 
• Els models biològics 
• Els models psicològics 
• Cap a una psicopatologia integral: el model bio-psico-social 

12.4. Els trastorns mentals 
• Trastorns de l’Estat d’Ànim 
• Trastorns de la Personalitat 
• Trastorns Psicòtics 
• Trastorns de l’Ansietat 
• Trastorns per abús de substàncies i addiccions 
• Demències 

 
13. La comunitat 

13.1. El concepte de comunitat 
13.2. Dimensions de la comunitat 
13.3. Recursos comunitaris, empoderament i  desenvolupament saludable 
13.4. Avaluació de les necessitats i programes 

• Mètodes 
• Avaluació de programes 

13.5. Intervenció comunitària 
• Intervenció comunitària i social: La prevenció en salut mental: Prevenció 

primària, Prevenció secundària i Prevenció terciària 
• Educació per a la salut mental 
• La Intervenció en crisis: l’assessorament i la teràpia breu 
• La consulta en salut mental comunitària 
• L’ajuda mútua 
• Les comunitats terapèutiques 
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14. Nivells d’atenció en Salut Mental a Catalunya 
14.1. Centre de Salut Mental per adults 
14.2. Centres de Salut Mental infanto-juvenils 
14.3. L’atenció domiciliària 
14.4. Serveis de Rehabilitació comunitària 
14.5. Centres d’atenció a les addiccions 
14.6. Llar residència/ Pisos amb suport. 
14.7. Programes de suport individual. (PSI) 

 

 


