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1. Introducció 

D’acord amb l’article 11.2 del Reial decret 183/2008 de 8 de febrer pel qual es determinen i classifiquen 
les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes de sistema de formació 
sanitària especialitzada, les comissions de docència han d’aprovar els itineraris o les guies formatives 
tipus que elaboraran els tutors de residents de cada unitat docent. 
 
 

2. Definició 

L’Itinerari docent és un manual informatiu que descriu la unitat docent on es farà la residència per a 
l’especialitat en qüestió, identifica els docents i determina les rotacions anuals que realitzarà cada 
resident d’aquella unitat docent detallant-ne els objectius. 

 

 

3. Objectiu de l’Itinerari docent 

L’objectiu primordial d’aquesta guia és originar els plans individuals de formació de cada resident d’acord 
amb el programa de formació de l’especialitat i ajustat a les característiques pròpies de la unitat docent, 
independentment del nombre de residents que accedeixin a la formació cada any. Per tant, aquest 
itinerari ha de ser adaptable a la capacitat docent reconeguda de la unitat docent. 
 
Els plans individuals de formació de cada resident que se’n derivin, tindran com a objectiu que els 
residents disposin d’una guia docent personalitzada, detallant quines rotacions ha de fer al llarg de la 
seva residència i quins són els objectius a assolir en cada una d’aquestes rotacions. 
 
 

4. Serveis i unitats que impliquen l’Itinerari doce nt 

Aquest apartat cobra sentit arran, un cop més, dels canvis introduïts pel Reial decret 183/2008 en relació 
amb la redefinició del concepte d’unitat docent. Així doncs, la unitat docent queda definida com a 
“conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, 
de investigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren 
necesarios para impartir formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 
residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades”.  
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 4.1 Serveis implicats del propi centre 
 

 Servei Director Col·laborador 
docent 

Principal Unitat Aguts Dra. Centeno Dra. Centeno 

 

Altres Unitat Aguts St Boi Dra. Tiffon Dra. Guerrero 

Unitat de Subaguts Dr. Cebamanos Dra. Herrería 

Unitat de MILLE Dr. Cebamanos Dr. Vadillo 

UCA Dra. Martin Dra. Giralt 

EAIA Dra. Almenar Dr. Almenta 

Centre de Salut Mental 
d’Adults 

Dra. Navarro Dra. Guillamón 

Hospital de Dia de 
Granollers 

Dra. Gías Dra. Guillamón 

UPD Benito Menni Dr. Solé Dr. Solé 

  
  
  

 4.2 Rotacions internes en altres centres 
   

Rotació Centre Unitat Tutor 
Medicina Interna Hospital de Granollers Medicina Interna Dra. Soler 

 

Neurologia Hospital de Granollers Neurologia Dr. Pons 

 

Urgències M. Interna Hospital de Granollers Urgències Dr. de Luis 

 

Toxicomanies Sant Pau Unitat de 
drogodependències 

Dra. Pinet 

 

Psiquiatria infantil Sant Joan de Déu CSMIJ (Centre de Salut 
Mental Infanto-Juvenil) 
Granollers 
Unitat d’Hospitalització 
Sant Joan de Déu 

Sr. Cruz 
 
 
Dr. Sánchez 
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5. Rotacions de primer any 

 
 
ROTACIÓ: Servei de Medicina Interna 
  
 Duració: 2 mesos   Facultatiu responsable: Dra. Anna Soler 
  
 Objectius competencials: 

• Adquirir els coneixements per realitzar una correcta història clínica i exploració física 
sistemàtica per aparells. 

• Aprendre a realitzar orientacions diagnòstiques i la sol·licitud de les principals exploracions 
clíniques per a la seva despistatge. 

• Aprendre a realitzar diagnòstic diferencial dels principals síndromes orgànics. 
• Familiarització i utilització de diferents proves complementàries i les seves indicacions. 
• Aprendre a distingir graus d'urgència i criteris de gravetat de diferents patologies 

orgàniques. Així com la gestió de la prioritat en casos urgents. 
• Adquirir el coneixement del maneig i tractament farmacològic de les principals patologies 

mèdiques (crisi epilèptica, descompensació MPOC, dolor abdominal agut, ...) 
 

 
 
 
 
ROTACIÓ: Unitat de Neurologia 
  
 Duració: 2 mesos   Facultatiu responsable: Dr. Jordi Pons 
  
 Objectius competencials: 

• Fonaments diagnòstics. Orientació sindròmica en patologies neurològiques més 
freqüents. 

• Identificar causes neurològiques com possible origen de trastorns psiquiàtrics i / o de 
funcions superiors. 

• Coneixement de les diferents exploracions diagnòstiques: indicació, utilitat, ús 
racional. 

 
 Metodologia: 

• Elaborar entrevista clínica completa. 
• Realitzar una exploració neurològica completa. 
• Interpretar els resultats obtinguts en l’exploració neurològica bàsica i les diferents 

exploracions complementàries. 
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ROTACIÓ: Unitat de Psiquiatria d’Aguts 
  

 Duració: 8 mesos (6 HGG i 2 St. Boi) Col·laborador docent: Dra. Centeno (Aguts HGG) /Dra. 
Guerrero (Aguts Sant Boi) 

  
 Objectius competencials: 

• Obtenir les capacitats necessàries per a l'atenció del malalt psiquiàtric en fase de 
crisi o reagudització que li permetin diagnosticar i tractar al pacient d'una forma 
efectiva, respectuosa i en col·laboració amb equip multidisciplinar.  

• Aprendre a realitzar exploracions psicopatològiques completes mitjançant entrevista 
clínica (mental status) amb pacient i família. 

• Detectar les situacions de risc i realitzar les actuacions pertinents. 
• Maneig de situacions de crisi: agitació psicomotriu, ideació autolítica,... 
• Establir un diagnòstic pluriaxial valent-se dels codis diagnòstics a l'ús.  
• Determinar el grau de necessitat per sol·licitar exploracions complementàries 

(analítiques, ECG, EEG, proves radiològiques o de neuroimatge) o la intervenció 
d’altres professionals (psicòleg, treballadora social,...)  

• Establir un pla terapèutic multidisciplinari en col·laboració amb els altres membres de 
l'equip: psiquiatre responsable, psicòlegs, treballador social i infermeria.  

• Formar-se en aspectes terapèutics psicofarmacològics (pautes i protocols dels 
tractaments d'inici i manteniment, incloent avaluació d'efectes secundaris i controls 
de laboratori)  

• Iniciar-se en l’estudi d'abordatges i tècniques específiques psicoterapèutiques. 
• Formar-se en aspectes específics de l'especialitat com la Teràpia electro-convulsiva.  
• Aprendre a valorar el procés terapèutic mitjançant entrevistes i escales (PANNS 

YOUNG, HAMILTON ,...).  
• Conèixer els aspectes jurídics normatius de l'assistència psiquiàtrica (ingressos 

voluntaris, involuntaris, judicials, consentiment informat). Coneixement i aplicació de 
la Llei de Protecció de Dades.  

• Conèixer la xarxa de salut mental i recursos disponibles.  
• Programar la continuïtat assistencial del pacient en col·laboració amb altres 

professionals de l'equip i recursos de derivació.  
• Aprendre a treballar en equip i assistir a les reunions de coordinació assistencials.  
• Realitzar informes d'ingrés, alta i altres, aportant informació suficient i respectant la 

privacitat de l'individu.  
• Afavorir el coneixement de les línies de recerca de l'Hospital amb possibilitat de 

participació en alguna d'elles. 
 

Metodologia: 
• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 

supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 
• Assistència i participació en les sessions clíniques  
• Assistència  a les reunions multidisciplinars 
• Realitzar TEC 
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6. Rotacions de segon any 

 
ROTACIÓ: Centre de Salut Mental d’Adults 
  
 Duració: 9 mesos   Col·laborador docent: Dra. Mª Isabel Guillamón 
  
 Objectius competencials: 

• Realitzar un mínim de 40 primeres visites amb supervisió per part del psiquiatre 
adjunt referent, que incloguin la major diversitat possible de diagnòstics habituals en 
l'àmbit d'un CSM. Ha de completar una adequada història clínica que inclogui una 
completa anamnesi, exploració psicopatològica, diagnòstic diferencial, hipòtesi 
diagnòstica inicial i l'elaboració d'un pla terapèutic 

• Fer el seguiment i evolució terapèutica d'un mínim de 20 pacients sense trastorn 
mental sever, tenint en compte especialment: el maneig clínic dels psicofàrmacs 
(indicació, interaccions farmacològiques, monitorització d'efectes secundaris, 
estratègies de combinació i potenciació, maneig de la substitució de fàrmacs, etc.), i 
altres intervencions terapèutiques amb el pacient i la seva família (suport i 
psicoeducació) 

• Fer el seguiment i evolució terapèutica d'un mínim de 10 pacients amb trastorn 
mental sever (preferentment síndromes psicòtics i trastorns afectius endògens), 
prioritzant en cada cas: el maneig clínic dels psicofàrmacs, les intervencions 
terapèutiques amb el pacient i la seva família, i especialment l'elaboració i 
desenvolupament pràctic de plans individualitzats de rehabilitació i inserció en la 
comunitat, incloent tant els dispositius sociosanitaris disponibles (Centre de Dia, 
Hospital de Dia, tallers ocupacionals, pisos terapèutics, programa d'atenció 
individualitzada) així com els recursos socials disponibles a la zona (centres de 
reinserció sociolaboral, centres socials-gent gran, atenció a la dona, etc.)   

• Participar en el tractament i seguiment psicològic individual de 3 pacients amb 
tipologies diagnòstiques diferents, amb supervisió del psicòleg adjunt referent. 
Adquirir coneixement i maneig bàsics de les tècniques de psicometria més utilitzades 
en l'avaluació ambulatòria. Assistir com a co-terapeuta a sessions de teràpia grupal 
que es realitzin al centre. 

• Participar en el programa SMAP, acudint setmanalment a l'ABS de referència, 
juntament amb el psiquiatre responsable. 

• Coneixement de la Xarxa de Salut Mental a Catalunya. Hauran de realitzar activitats 
de suport a l'atenció primària, participant en activitats de consultoria i coordinació 
amb els metges de família del subsector sanitari.  

• Coneixement i maneig adequat de les derivacions als diversos dispositius de la 
Xarxa de Salut Mental disponibles per a l'avaluació, seguiment i tractament de 
tipologies específiques de pacients i / o diagnòstics (Centre de salut mental infantil i 
juvenil-CSMIJ-, servei especialitzat de salut mental per a persones amb discapacitat 
intel·lectual -SESM-DI-, unitats hospitalàries específiques - trastorns de l'alimentació, 
ludopatia, etc ... -).  

• Adquirir coneixement sobre aspectes relacionats amb la problemàtica legal del malalt 
mental (mesures penals alternatives, processos d'incapacitació, informes 
assistencials amb fins legals-administratius). 
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• Adquisició de coneixements i experiència en les activitats de programació, 
organització, i coordinació assistencial del centre de salut mental  

• Participació activa en les activitats docents i formatives dutes a terme al centre, 
mitjançant l'elaboració i presentació d'un mínim de tres casos clínics durant el 
període de rotació.  

 
Metodologia: 

• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 
supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 

• Participació en el Programa SMAP 
• Assistència i participació en les sessions clíniques  
• Assistència  a les reunions multidisciplinars i realització de PTI 

  
 
 
 
 
ROTACIÓ: Unitat de Subaguts 
  
 Duració: 2 mesos   Col·laborador docent: Dra. Herrerías 
  
 Objectius competencials: 

• Maneig clínic de pacients refractaris al tractament, d'evolució tòrpida i / o amb 
dificultats d’externalització. 

• Maneig de tractaments farmacològics d'aquests pacients: introducció i seguiment de 
pacients amb Clozapina i altres fàrmacs de segon i tercer nivell, ús de fàrmacs en 
combinació, TEC de manteniment, etc. 

• Capacitació per a l'ús de tècniques exploratòries en l'entorn familiar i social del 
pacient, incloent abordatge de factors de complexitat dels casos (abús de tòxics, 
problemàtica legal afegida, etc.) 

• Maneig de tècniques psicoeducatives d'acceptació de la malaltia, adherència al 
tractament, etc.  

• Adquirir capacitats per a la coordinació interdisciplinar (almenys amb infermeria, 
psicologia i treball social).  

• Elaboració i desenvolupament d'un pla d’externalització coherent amb les 
circumstàncies clíniques, socials i familiars del pacient, incloent la gestió i 
coordinació amb les unitats de derivació, dins de la xarxa assistencial comunitària 
(CSM, Hospital de Dia, Centre de Dia, Pisos assistits, Residències, Club Social, OTL, 
etc.) 

• Coneixement i familiarització amb circumstàncies especials: pacients incapacitats, 
entrevistes amb Fundacions tutelars, compliments de mesures de seguretat, 
conductes delictives, etc.  

• Aproximació teòrica i pràctica a les causes i condicionants de la cronicitat i l'exclusió 
social en les seves primeres etapes. 
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 Metodologia: 

• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 
supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 

• Assistència i participació en les sessions clíniques  
• Assistència  a les reunions multidisciplinars 

 
 
 
 
 

7. Rotacions de tercer any 

 
 
ROTACIÓ: Unitat de MILLE 
  
 Duració: 2 mesos   Col·laborador docent: Dr. Vadillo 
  
 Objectius competencials: 

• Maneig clínic i farmacològic de pacients crònics 
• Elaboració i desenvolupament pràctic de Plans Terapèutics Individualitzats (PTI). 
• Capacitació per al maneig d'entrevistes familiars i detecció de factors de cronicitat en 

l'entorn social del pacient. 
• Implementació dels Programes de Rehabilitació, en coordinació amb els altres 

professionals implicats en el procés. 
• Adquirir capacitats per a la coordinació interdisciplinària i amb els dispositius 

comunitaris inscrits en el trajecte rehabilitador, de cara a la reinserció social. 
• Coordinació externa amb els dispositius assistencials de la xarxa comunitària 

(derivadors i de derivació) dels pacients crònics. 
• Coneixement i familiarització del maneig i les circumstàncies relatives a pacients en 

compliment de mesures penals alternatives i altres aspectes legals. 
• Adquisició de coneixements sobre tècniques específiques per a actuar en el defecte 

psicosocial. 
• Coneixement dels graus de dependència dels TMS (Trastorns Mentals Severs). 
• Aproximació teòrica i pràctica a les causes i condicionants de la cronicitat. 

 
 

Metodologia: 
• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 

supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 
• Assistència i participació en les sessions clíniques  
• Assistència  a les reunions multidisciplinars i realització PTI 
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ROTACIÓ: Unitat de Interconsulta i Psiquiatria d’En llaç 
  
 Duració: 4 mesos   Col·laborador docent: Dr. Ferran Viñas 
  
 Objectius competencials: 

• Aprendre a avaluar i tractar els trastorns psiquiàtrics habituals en pacients 
medicoquirúrgics 

• Aprendre a tractar els trastorns psiquiàtrics previs presents en pacients 
medicoquirúrgics 

• Contribuir al diagnòstic diferencial 
• Aprendre a utilitzar ekls psicofàrmacs en el pacient mèdic-quirúrgic 
• Realitzar una intervenció en crisi del pacient mèdic-quirúrgic i dels seus familiars 
• Coordinar i assessorar els diferents professionals (infermeria, auxiliars, metges, ..) 

que intervenen en el procés del pacient 
 
 Metodologia: 

• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 
supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 

• Informar-se diàriament de les interconsultes sol·licitades 
• Introduir els pacients a la base de dades 

 
 
 
ROTACIÓ: Unitat de Patologia Dual i Toxicomanies 
  
 Duració: 5 mesos (2 m UPD St. Boi i 3 m St. Pau)   Col·laborador docent: Dr. Josep Solé (Sant 

Boi) i Dra. Pinet (Sant Pau) 
  
 Objectius competencials: 

• Familiaritzar-se en el maneig dels problemes per ús de substàncies 
• Comprendre l'abordatge de la comorbiditat amb trastorns mentals no addictius 
• Entendre, segons el model biopsicosocial, les realitats de la població afectada, amb 

les interrelacions complexes i les dificultats assistencials que es deriven 
• Conèixer els dispositius i serveis de les diferents xarxes (salut mental d'adults, salut 

mental infantil i juvenil, atenció primària) i formar-se en termes de coordinació i 
continuïtat assistencial 

• Conèixer instruments de diagnòstica, adquirir hàbits d'avaluació i orientar segons 
investigació i evidències 

• Saber calibrar el risc individual i valorar grups de risc 
• Aprendre tècniques de counseling, psicoeducació i psicoteràpia 
• Aprendre tècniques de desintoxicació de depressors centrals (alcohol, heroïna, 

benzodiazepines), substitució amb agonistes (metadona, buprenorfina, nicotina) i 
altres (acamprosato, naltrexona, disulfiram, cianamida) 

 Metodologia: 
• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 

supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 



 

Direcció General. Àrea de Docència. Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 042. 
docencia@fhag.es 
 

12

Itinerari docent de Psiquiatria   Edició 2ª 

• Durant el primer mes assisteixen a la Unitat de Patologia Dual de Benito Menni, el 
segon mes al Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) de Drogodependències de Sant 
Boi i els tres següents mesos a la Unitat d’Hospitalització de Sant Pau 

• Assistència i participació de les  sessions clíniques  
• Assistència a les reunions de coordinació i multidisciplinars 

 
 
 
ROTACIÓ: Psiquiatria Infanto-juvenil 
  

 Duració: 6 mesos (2 m UCA BM, 4 m SJD Esplugues)    Col·laborador docent: Dra. Giralt i  
     Dr. Sánchez 

  
 Objectius competencials: 

• Saber realitzar una entrevista clínica en psiquiatria infantil 
• Empatitzar amb el pacient. Intervenció amb pares. 
• Saber reconèixer i diagnosticar les patologies específiques de psiquiatria infantil 
• Saber reconèixer i diagnosticar les patologies específiques de psiquiatria de l'adult 

quan apareixen en la infància o l'adolescència 
• Conèixer les tècniques d'avaluació psicomètrica pròpies d'aquestes etapes del 

desenvolupament. 
• Adquirir coneixements del tractament farmacològic 
• Conèixer els recursos que treballen de manera interdisciplinària en psiquiatria infantil 

 
 Metodologia: 

• Observació primeres visites 
• Realització de primeres visites 
• Seguiment de casos en els diferents nivells assistencials 
• Seguiment de PTI 
• Intervenció en reunions de coordinació interdisciplinars 
• Assistència i participació de les sessions clíniques  
• Els primers dos mesos es realitzen a la UCA de Benito Menni i els altres dos mesos 

es reparteixen entre la Unitat d’Hospitalització de Psiquiatria infantil de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu i el CSMIJ de Granollers 

 
 
 

8. Rotacions de quart any 

 
 
ROTACIÓ: Unitat d’Hospitalització parcial 
  
 Duració: 3 mesos   Col·laborador docent: Dra. Mª Isabel Guillamón 
  
 Objectius competencials: 
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• Valoració de pacients candidats a ingrés en HD (anàlisi de la demanda, situació 
sociofamiliar, diagnòstic, evolució prèvia, grau de vinculació i compromís als 
tractaments previs ...). 

• Participació en l'elaboració, com a mínim, de 3 PTI en HD a partir de la metodologia 
del treball en equip multidisciplinari. 

• Aprenentatge d'estratègies d'abordatge psicofarmacològic de pacients TMS 
resistents. 

• Maneig de pacients TMS en situació de crisi dins de la comunitat. 
• Participació en activitats psicoterapèutiques grupals. 
• Participació en entrevistes familiars amb objectius exploratoris, psicoeducatius i de 

maneig de situació de crisi. 
• Coordinació amb altres dispositius de la xarxa. 
• Valoració de projecte de reinserció a recursos comunitaris / laborals 

 
 Metodologia: 

• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 
supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 

• Assistència i participació en les sessions clíniques  
• Assistència  a les reunions multidisciplinars, tant internes com de coordinació amb la 

resta de dispositius,  i realització PTI 
 
 
 
 
ROTACIÓ: Unitat de Psicogeriatria 
  
 Duració: 3 mesos   Col·laborador docent: Dr. David Almenta 
  
 Objectius competencials: 

• Adquisició de coneixements relacionats amb les característiques de l'atenció 
sanitària a la població d'edat avançada 

• Adquisició de coneixements relacionats amb el diagnòstic i tractament de les 
patologies neurològiques i psiquiàtriques més prevalents en Psicogeriatria 

• Adquisició de coneixements relacionats amb les proves complementàries més 
utilitzades en l'àmbit de la Psicogeriatria (avaluació neuropsicologica, neuroimatge i 
proves de laboratori)  

 
 Metodologia: 

• Estada amb un adjunt responsable que inicialment dirigeixi i que posteriorment 
supervisi les seves tasques i el procediment d’aprenentatge 

• Assistència i participació en les sessions clíniques  
• Assistència  a les reunions multidisciplinars... 
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9. Planning de l’Itinerari docent 

 
 
 

 2011-2015 
Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai 

R1 A MI MI NRL NRL AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS 

R1 B NRL NRL MI MI AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS AGUTS 

             

R2 A CSM CSM CSM CSM CSM CSM CSM CSM CSM Invest. SAG SAG 

R2 B SAG SAG MILLE MILLE UPD UPD CSM CSM CSM CSM CSM CSM 

             

R3 A MILLE MILLE IC IC IC IC UPD UPD INF INF INF INF 

R3 B CSM CSM CSM Invest. INF INF INF INF IC IC IC IC 

             

R4 A Tòxics Tòxics Tòxics GERIAT GERIAT GERIAT UCA UCA UCA HP HP HP 

R4 B HP HP HP Tòxics Tòxics Tòxics GERIAT GERIAT GERIAT UCA UCA UCA 

 
 
 

10. Abreviatures 

MI: Medicina Interna 
NRL: Neurologia 
Aguts: Unitat Aguts 
Aguts BM:  Unitat Aguts Benito Menni 
CSMA:  Centre de Salut Mental d’Adults de 
Granollers 
SAG:  Unitat de Subaguts 
MILLE:  Unitat de Mitjana i llarga Estada 
UPD: Unitat de Patologia Dual 

IC: Interconsulta i Psiquiatria d’Enllaç 
UCA:  Unitat de trastorns de conducta de 
l’adolescència 
INF: Psiquiatria Infantil Sant Joan de Déu 
HD: Hospital de Dia 
Tòxics:  Unitat de Toxicomanies de Sant Pau 
Geriatr:  Unitat de Psicogeriatria  
Investig:  Unitat investigació Benito Menni 
Lliure:  rotació lliure 

 
 

11. Altres annexos  

A- Rotació de 4rt any: 
 
El BOE del 21 de febrer de 2009 estructura la formació del resident de Psiquiatria en dos etapes: 
formació nuclear (és la que es realitza en els tres primers anys) i formació específica (és la que es fa 
durant el darrer any). 
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La formació nuclear és comú per a tots els residents, però la formació específica la decideix el propi 
resident (seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat), es pot escollir entre dos opcions: 

1. Trajecte A: escollir una subespecialització i dedicar els 12 mesos a diferents àrees d’aquesta 
especialització escollida, que pot ser: 

a. Psicogeriatria 
b. Psiquiatria infanto-juvenil 
c. Drogodependències 
d. Psicoteràpia 

2. Trajecte B: realitzar rotacions entre 2 i 6 mesos de durada de les diferents àrees prèviament 
comentades: 

a. Àrees pròpies de la formació nuclear 
b. Àrees pròpies de la formació específica 
c. Noves àrees: Hospitalització parcial, Psicosomàtica, Neurociències, Neuroimatge, 

Psiquiatria Legal, Epidemiologia Psiquiàtrica, Gestió, Psicodiagnòstic, Investigació, 
Genètica, Prevenció, Psiquiatria Transcultural, ... 

 
De forma que l’itinerari docent durant el quart any que està reflectit en aquesta guia és orientatiu, podent 
ser modificat en funció de les peticions del resident. 
 
 
B- Rotacions longitudinals: 
 

1. Guàrdies Medicina Interna: durant els sis primers mesos de residència, es realitzaran guàrdies al 
Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Granollers. La seva distribució i organització 
deprendrà del Servei d’urgències de Granollers. Es realitzaran aproximadament unes 3-4 
guàrdies mensuals de 17 hores de durada els dies laborables i de 24 hores els dies festius. 
Durant el primer mes, els mòduls de guàrdies són de 6 hores els dies laborables i de 12 hores 
els dies festius, sense dret a lliurança. Existeix un reten de guàrdies, gestionat pels mateixos 
residents. 
 

2. Guàrdies Psiquiatria: a partir del 7è mes de residència i fins al final d’aquesta, es realitzaran 
guàrdies a les urgències de psiquiatria de l’Hospital de Granollers. Es realitzaran 
aproximadament entre 3-5 guàrdies mensuals de 17 hores de durada els dies laborables i de 24 
hores els dies festius. La seva distribució i organització dependrà dels residents de Psiquiatria de 
l’Hospital de Granollers – Benito Menni, però seguint unes normes bàsiques: mensualment 
s’haurà de fer un dia festiu, cada dos mesos un divendres i la resta distribuir-se els altres dies 
laborables.  
 
Els objectius a assolir són: 

• Avaluar la urgència psiquiàtrica: criteris d’ingrés i derivació 
• Aprendre a gestionar i prioritzar els casos més urgents 
• Adquirir els coneixements pel maneig de les situacions de crisis (auto i 

heteroagressivitat, crisi psicosocials,...) 
• Aprendre el maneig farmacològic de les urgències psiquiàtriques: pautes i protocols de 

tractament oral i intramuscular 
• Conèixer els protocols d’actuació de l’hospital en situacions específiques: contencions 

físiques i farmacològiques, reanimació cardio-pulmonar,... 
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• Adquirir els coneixements mèdicolegals pertinents a les urgències psiquiàtriques: tipus 
d’ingrés, dictàmens judicials,... 

 
Amb les següents tasques i competències: 
 

Resident Competència 

R1 Totes les urgències han de ser supervisades per l’adjunt 
Ha de conèixer la xarxa assistencial  
Ha de ser capaç d’atendre una crisi d’ansietat 
Ha de ser capaç d’atendre una agitación psicomotriu 
Ha de ser capaç de descartar organicitat i realitzar una orientació sindròmica 

R2 Ha de saber aplicar adequadament els criteris d’ingrés de cada gran 
síndrome psiquiàtrica 
Ha de saber iniciar tractaments farmacològics (pautar antipsicòtics, ansiolítics 
i antidepressius) 
Ha de saber avaluar les ideacions autolítiques, tot i que sempre han d’estar 
supervisades per l’adjunt  

R3 Ha de ser capaç d’atendre qualsevol urgència, consultant amb l’adjunt 
aquells casos en què tingui dubtes, casos on hi ha disparitat d’opinions amb 
altres especialistes o terapeutes derivants i casos judicials  

R4 Ha de ser capaç d’atendre qualsevol urgència, consultant amb l’adjunt 
aquells casos en què tingui dubtes, casos on hi ha disparitat d’opinions amb 
altres especialistes o terapeutes derivants i casos judicials 
Ha de ser capaç de gestionar totes les actrivitats d’una guàrdia (trucades 
telefòniques, prioritzar urgències, assitències internes,...) 

 


