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Temari:

1. Concepte de Salut Mental/Trastorn Mental/Malaltia Mental. Història i evolució, ahir i 
avui.

2. Dimensió social dels trastorns mentals. Factors familiars i psicosocials. Concepte de 
necessitat, prevenció, atenció a la persona, rehabilitació/recuperació ...

3. Clínica dels trastorns mentals. Nocions de psicopatologia:
a. Instruments de diagnòstic i principals escales d’avaluació
b. Principals quadres clínics (psicosi, trastorns de personalitat, trastorns de l’estat de 
l’ànim...)

4. Models d’intervenció i tractament. 

5. L’atenció de Salut mental a Catalunya. Abordatge i dispositius assistencials de la 

Presentació:

Objectius 

1. Introduir a l’alumne en la realitat dels trastorns mentals i en l’evolució del concepte de 
salut mental i l’atenció generada en cadascun dels moments històrics.

2. Mostrar als alumnes els diferents continguts bàsics (teòrics i pràctics) per atendre a la 
persona amb malaltia mental i la seva família.

3. Aportar als coneixements necessaris en relació als recursos, plans d’actuació i 
propostes d’intervenció, ..relatiu a les persones amb trastorns mentals.

4. Proporcionar a l’alumne una visió global i pràctica de la intervenció del TS com a 
membre de l’equip interdisciplinari en el camp de la salut mental

Metodologia

La metodologia de l’assignatura pretén ser totalment dinàmica potenciant la participació 
dels alumnes en els temes exposats mitjançant la consulta bibliogràfica i la lectura i 
anàlisi de diversos materials. 

S’aproximarà a l’alumne a la realitat de les persones amb trastorns mentals mitjançant 
exposicions teòriques, treballs en grup i l’anàlisi de diferents casos clínics que permeten 
aproximar-se a la realitat d’aquest col·lectiu des de la vessant familiar, personal, social i 
clínica.

Es facilitarà bibliografia de lectura obligatòria i de consulta complementària. Es facilitarà 
documentació al llarg del crus referent a material de congressos o grups de treball que 
puguin ser considerats d’interès per a l’alumnat d’acord al desenvolupament de les 
classes.

La documentació escrita vindrà complementada per material de transparències i 
visualització de vídeos seleccionats.



xarxa. Tendències:
a. Trastorns Mentals Severs (TMS)
b. El Pla de Serveis Individualitzat (JPSI)
c. La Rehabilitació Comunitària
d. Les Unitats de Llarga estada per a malalts amb alta dependència psiquiàtrica (ADP)
e. Necessitats de salut mental en persones amb Discapacitat Intel·lectual (SM-DI)

6. Els dispositius assistencials de la Xarxa de Salut Mental. Passat, present i futur:
a. La rehabilitació laboral de la persona amb malaltia mental
b. L’habitatge com a espaï de rehabilitació i integració comunitària

7. L’oci i el lleure en la persona amb trastorns mentals. Situació actual i perspectives.

8. Principals “curadors”
a. La família de la persona amb trastorns mentals. Impacte i capacitat de resposta en la 
relació quotidiana
b. Els professionals: Límit de les nostres intervencions
c. Les associacions de familiars de malalts mentals

9. El Rol i Funcions del treballador Social en l’abordatge i Atenció a la persona amb 
trastorns mentals.
a. Perfil, actitud, aptitud dels professionals de TS en Salut mental des dels diferents 
recursos
b. La entrevista, la relació terapèutica .....
c. Estratègies d’intervenció i eines de treball 
d. La integració del TS en l’equip Interdisciplinari
e. La coordinació com eina bàsica d’integració i treball en xarxa
f. L’atenció a l’usuari i llurs famílies
g. La supervisió del treball social en salut mental

10. Aspectes legals:
a. El consentiment informat i el dret a la informació.
b. La confidencialitat i el secret professional.
c. Els internaments: Ingressos voluntaris/involuntaris.
d. Els accidents: fugues, caigudes, suïcidis...
e. Les bases de dades.
f. El TS com a perit judicial
g. La incapacitació judicial i les figures tutelars
h. Les voluntats anticipades

Forma d'avaluació:

L’avaluació final consistirà en un exercici escrit tipus test que suposarà el 80% de la nota.

Es sol·licitarà al alumnat els següents exercicis individuals que suposaran el 20% de la 
nota.
? Lectura d’un llibre i resposta al qüestionari facilitat per la professora
? Visualització d’una pel·lícula i resposta al qüestionari facilitat per la professora
Els exercicis tindran que estar fets i lliurats com a data límit la setmana anterior a les 
vacances de setmana santa.

Pel·lícules a seleccionar:
- “TRECE CAMPANADAS”. España,2002. Dirección Xavier Villaverde. Guió: Curro Royo 
y Juan Vicente Pozuelo.
- “INOCENCIA INTERRUMPIDA”. EEUU, 1999. Direcció James Mangold. Guió: Lisa 
Loomer, Anna Hamilton Pelhan, James Mangold



- “ÉL”. Mèxic. 1952. Direcció: Luis Buñuel. Guió: Luis Alcoriza, Philip Ansel Pol y Luis 
Buñuel. Novel·la de Mercedes Pinto.
- “UNA MENTE MARAVILLOSA”. EEUU, 2001. Direcció Ron Howard.

Bibliografia:

Referències bibliogràfiques 

Es recomana com a lectura obligatòria :
- Carmen Gómez Lavin (2000) “Psiquiatria, Salud Mental y Trabajo Social” Ed. Eunate.
- Carmelo Vázquez, Manuel Muñoz.(2004) “Entrevista diagnóstica en Salud Mental” Ed. 
Síntesis. Guías Técnicas. Psicologia Clínica.

Es recomana com a consulta i lectura complementària :
- J.L. Eguiluz Uruchurtu. (2001). “Introducción a la psicopatologia” Wyeth.
- José Guimón. (2001). “Intervenciones en Psiquiatría Comunitaria” Biblioteca de Salud 
mental.
- Manuel Franco (1998). “Trastornos mentales y de conducta en el retraso mental. 
Evaluación e intervención.” Colección Minusvalias 1. Ed. Edintras.
- I.Berenstein (1978). “Familia y enfermedad mental”. Biblioteca de psicología profunda. 
Ed. Paidós.
- Tizón, J.L. (1986). “Salud Mental y Trabajo Social”. Ed.Laia, Barcelona
- Heinz Katschining, Hugh Freeman, Norman Sartorius. (2000). “Calidad de vida en los 
trastornos mentales” Ed. Masson.
- Morgan T. Sammons. Norman B. Schmidth. (2004)  “Tratamientos combinados en los 
trastornos mentales. Una guía de intervenciones psicológicas y farmacológicas.” Ed. 
Descleé de Brower 
- Miguel Garrido, Pedro Jaén y Ana Domínguez (2004) “Ludopatía y relaciones 
familiares. Clínica y tratamiento.” Ed. Paidós.
- Susana Isoletta Cruz. (2003). “L’anorexia com a símptoma social”. Ed. Experiència.
- Articles de la Revista de Treball Social editada pel col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya:
I. RTS.Núm. 145. (1997):
- Aleix Ripol-Millet. “Noves famílies, nova infància”
- Núria Pellegero Ansó. “Los TS de atención primaria en sald mental.”
- Anna Oliver  “Treball comunitari des d’un centre de salut mental”
- Josefina Fernández i Barrera. “La supervisió del TS en salut mental”.
- Otilia Arenas i Vall. “Carta dels drets i deures dels usuaris”
- Quaderns de Salut Mental. CAT SALUT. Servei Català de la Salut. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Consell Assessor sobre 
Assistència Psiquiàtrica i Salut Mental:
- “Programa d’atenció específica als trastorns mentals severs “ (TMS)
- “Pla de Serveis Individualitzats.” PSI
- “Rehabilitació comunitària en salut mental”
- “Unitats de llarga estada per a malalts amb alta dependència psiquiàtrica. ADP”
- “Necessitats de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual. (SM-DI)”

Observacions:

Despatx del professor/a: associats
Telèfon i correu electrònic:
Tf. 619.809334 (personal)
Abellane@peremata.com (feina, dilluns, dijous)



Sesmdi@peremata.com (feina, dimarts, dimecres i divendres)


