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DIPLOMATS/DES – GRADUATS UNIVERSITARIS EN TREBALL S OCIALL 
DE LA XARXA DE SALUT MENTAL 

 

TEMARI 

 
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. Les qüestions ètiques en el treball social. Principis ètics del treball social. 
Confidencialitat i secret  professional. Responsabilitat del treballador social envers 
les persones usuàries. Deures del treballador social envers l’ entitat per a la qual 
treballa. Relació amb els col·legues i altres professionals. 

 

5. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció als 
professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’IAS. 

 

6. IAS:  Què és? Missió. Infraestructura. 
 

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

8. Nivells d’atenció en salut mental i addicions 
8.1. Dispositius d’atenció hospitalària  
8.2. Dispositius d’atenció sanitària a la comunitat. 
8.3. Dispositius i recursos d’atenció social en salut mental i addicions. 

 

9. Intervenció Social en Salut Mental i Addiccions 
9.1. Funcions generals del Treball Social. Nivells d’ intervenció. El Diagnòstic Social. 

Documentació bàsica en Treball social. 
9.2. L’especificitat del treballador social en salut mental. 
9.3. Activitats específiques d’intervenció social en salut mental. 
9.4. La relació terapèutica i l’entrevista. L’ entrevista motivacional en addiccions. 



 

 

 
 

 

  

                                                                                                                   

9.5. La intervenció social en Drogodependències. Programes de tractament orientats a l’ 
abstinència i programes de reducció de danys. El rol i les funcions del Treballador 
Social en l ‘àmbit de les Drogodependències. 

9.6. L’ atenció a les famílies de persones amb trastorn mental greu i/o dependència de 
substàncies. 

 
10. Característiques dels principals diagnòstics psiquiàtrics  (Classificació, concepte, 

manifestacions i tractament). DSM-5  
 

10.1. Trastorns de l' inici en la infància, la infantesa o l'adolescència  
10.2. Espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics  
10.3. Trastorn bipolar i trastorns relacionats  
10.4. Trastorns depressius 
10.5. Trastorns d'ansietat 
10.6. Trastorn obsessiu - compulsiu i trastorns relacionats 
10.7. Trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès 
10.8. Trastorns dissociatius 
10.9. Trastorns de símptomes somàtics i trastorns relacionats 
10.10.  Trastorns alimentaris i de la ingesta d'aliments 
10.11.  Trastorns destructius del control d'impulsos i de la conducta 
10.12.  Trastorns de la son - vigília 
10.13.  Trastorns neuro - cognitius 
10.14.  Trastorns de personalitat 
10.15.  Trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius 
10.16.  Patologia dual. 

 

11. Sistemes de prestacions contributives, no contributives i assistencials. 
 

12. Modificacions de la capacitats de la persona. Població diana. Consideracions per al 
procediment d’ aplicació de la mesura de protecció legal a Salut mental. Qui pot iniciar el 
procés i quines àrees poden modificar-se. Dificultats en el procés d’ incapacitació. 

 
13.  Sistema català de serveis Socials.  Principis rectors del sistema públic dels Serveis 

Socials. Titulars de dret. Funcions  dels Serveis Socials Bàsics. Funcions dels Serveis 
Socials Especialitzats.  

 
14. Promoció de l’ autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència. Definicions: autonomia, dependència, Activitats bàsiques de la vida 
diària. Titulars de dret. Graus de dependència. 
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