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Maneig Clínic i Tractament
Cognitivoconductual del Consum
de Tòxics a l’Adolescència

Apartat de correus núm. 11
08193 Bellaterra (Barcelona)

Tel. 618 62 23 23
info@scritc.org • www.scritc.org

formacio

Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria.

• Places: Màxim 30  inscrits. Limitades per rigorós ordre
d’inscripció

• Data: Dijous 29 de novembre de 2012, de 9 a 13:30 i
de 15 a 18:30h.

• Durada: 8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc: Hospital Universitari Mútua Terrassa
Edifici Docent
Carrer Sant Antoni, 39. Terrassa

• Preus:

Socis de l’SCRiTC 60 euros
No socis 100 euros
Estudiants i residents 50 euros

• Informació:

SCRITC
Apartat de correus núm. 11
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra s/n
08193 Bellaterra

Tel. 618.62.23.23

www.scritc.org info@scritc.org

Horari d’atenció: Dilluns i Dimecres de15:30 a 18:00h

• Inscripció: (Vegeu la butlleta al dors)

El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim d’inscripcions.
Un cop confirmada la realització del curs, cal efectuar el
pagament com a màxim una setmana abans del seu inici
a través del web de l’SCRITC mitjançant el sistema de
pagament segur PayPal.

Amb la col·laboració de:

A càrrec de:

Rosa Díaz
Psicòloga Clínica.

Javier Goti
Metge Psiquiatra.

Unitat de Conductes Addictives en
Adolescents (UNICA-A). Servei de
Psiquiatria i Psicologia Infantil i
Juvenil. Hospital Clínic de
Barcelona.

Maneig Clínic i Tractament
Cognitivoconductual del
Consum de Tòxics a
l’Adolescència



Objectius:
Aquest curs-taller està orientat a: 1) Oferir una revisió
extensa dels diferents aspectes relacionats amb els
TUS en l’adolescent, a més d’una anàlisi dels diferents
models d’abordatge terapèutic. 2) Explicar als
participants un model d’abordatge de caire
cognitivoconductual, que a la vegada integra elements
motivacionals i sistèmics. Es treballarà específicament
elements vinculats a l’avaluació, l’abordatge
motivacional inicial, i la prevenció de recaigudes.

Metodologia:

El taller inclourà l’exposició de conceptes, tècniques
i materials terapèutics per part del ponents, a més de
treball pràctic amb els assistents a través d’anàlisi en
grup de casos clínics, modelatge i role-playing.

a intervenció en casos de trastorn per
ús de substancies (TUS) en l’adolescent
ve condicionada per circumstàncies
diverses. Per una banda els elements

socials, culturals i psicològics propis d’aquesta etapa
vital, que fan necessària una adaptació dels recursos
i elements terapèutics propis de les addiccions en
l’adult. Per l’altra banda, la freqüent  concurrència de
problemes psicosocials i psicopatològics que dificulten
la intervenció. Cal destacar en aquesta població
l’elevada taxa de comorbiditat psiquiàtrica que dóna
lloc a casos de veritable patologia dual precoç, amb
necessitats terapèutiques especifiques. Així doncs,
l’abordatge terapèutic dels TUS en adolescents
requereix d’una perspectiva integradora que no
restringeixi el model de tractament a un marc teòric
únic. De fet, l’evidència científica recolza la integració
d’elements de la teràpia cognitivoconductual, l’entrevista
motivacional i la teràpia familiar sistèmica. A la vegada,
es proposa una adequació dels elements terapèutics
(motivacionals, cognitius, conductuals, relacionals) al
moment evolutiu en el es troba la disposició al canvi
del pacient.

L PROGRAMA:

1· Epidemiologia i factors de risc en els
trastorns per ús de substàncies (TUS) en
adolescents.

2· Psicopatologia i comorbiditat en els TUS
en adolescents.

3· L’abordatge terapèutic del TUS en
l’adolescent: el model integrat de la 
UNICA-A.

4· Maneig clínic de la comorbiditat psiquiàtrica.

5· Pràctica d’habilitats terapèutiques i materials
utilitzats en l’abordatge de TUS en
adolescents.

6· Casos pràctics.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
NIF G58780610 - info@scri tc.org -  www.scr i tc.org

formacio

Dades del participant:

Cognoms:

Nom:

Adreça:

Codi Postal:

Població:

Telèfon:

E-Mail:

Maneig Clínic i Tractament
Cognitivoconductual del Consum
de Tòxics a l’Adolescència

Quota d’inscripció (marcar la que correspongui):

Socis de l’SCRiTC 60 euros
No socis 100 euros
Estudiants i residents 50 euros

Pagament:

Es realitzarà mitjançant targeta de crèdit

• A través del web de l’SCRITC pel sistema de pagament
segur PayPal

• Al mateix temps, cal enviar la butlleta d’inscripció a la
secretaria de l’SCRITC per algun d’aquests mitjans:

Fax: 93 5811435
Correu-e: info@scritc.org
Correu postal: Apartat de correus núm. 11

Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra

> A càrrec de: Rosa Díaz

• Psicòloga Clínica
• Unitat de Conductes Addictives en

Adolescents. Servei de Psiquiatria i
Psicologia Infantil i Juvenil. Hospital Clínic
de Barcelona

> Javier Goti

• Metge Psiquiatra
• Unitat de Conductes Addictives en

Adolescents. Servei de Psiquiatria i
Psicologia Infantil i Juvenil. Hospital Clínic
de Barcelona


