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Característiques Clíniques i 
Cognitives a l’Esquizofrènia 
d’Inici Infantil i Adolescent

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 22 inscrits. Limitades per rigorós ordre 
d’inscripció

• Data:  Divendres 21 de març de 2014, de 9 a 13:30 i 
de 15 a 18:30h.

• Durada:  8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc:  ATRA
 C. Gran de Gràcia 239, 1r - 1a 
 08012 Barcelona
  
• 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.

A càrrec de:

Dra. Inmaculada Baeza
Psiquiatra 
URPIJ del Servei de Psiquiatria i 
Psicologia Infantojuvenil de 
l’Hospital Clínic de Barcelona 

Dra. Elena Gómez de la Serna
Psicòloga 
Neuropsicòloga del CIBERSAM i 
del Servei de Psiquiatria i 
Psicologia Infantojuvenil de 
l’Hospital Clínic de Barcelona
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Objectius:
• Comprensió del concepte d’esquizofrènia 

d’inici precoç i la seva evolució. 
• Descripció dels instruments de diagnòstic i 

avaluació en les diferents àrees: clínica i 
neuropsicològica.

• Comprensió del concepte de població d’alt risc 
per psicosi.

• Descripció del tractament farmacològic i 
psicològic.

Metodologia:
El taller constarà de dues parts, una teòrica i una 
pràctica on es portaran a la pràctica els coneixe-
ments adquirits (vídeos, casos clínics, etc.).

esquizofrènia és una malaltia del 
sistema nerviós central que pot 
afectar el pensament, la voluntat, 
les percepcions i les emocions, 
arribant a ésser deteriorant i 
devastadora per l’individu. 

És una malaltia complexa per la interferència a 
múltiples àrees de la vida, sobre tot en població 
infanto-juvenil. 
Entendre l’esquizofrènia d’inici precoç des d’una 
perspectiva evolutiva pot ajudar a la intervenció i 
tractament de nens i adolescents afectats, així 
com a la detecció precoç en poblacions d’alt risc.  

L’
PROGRAMA BREU:

• Bloc 1: Definició i quadre clínic

• Bloc 2: Processos etiològics

• Bloc 3: Poblacions d’alt risc

• Bloc 4: Discussió i preguntes

• Bloc 5: Prevenció i tractament

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

Dades del participant:

Cognoms:
       
Nom:

Adreça:       

 Codi Postal:

Població:      
 
Telèfon:

E-Mail:

Característiques Clíniques i 
Cognitives a l’Esquizofrènia 
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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

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

> A càrrec de: Inmaculada Baeza
• Doctora en Medicina
• Especialista en Psiquiatria

  La Dra Baeza està especialitzada en 
trastorns psicòtics d’inici a la infància 
i a l’adolescència, i actualment coor-
dina el programa de psicosi incipient 
PAE-TPI. També és la investigadora 
principal de diversos projectes en 
població infantil i adolescent amb un 
primer episodi psicòtic així com en 
població d’alt risc per psicosi.

> A càrrec de: Elena Gómez de la Serna
• Doctora en Psicologia Clínica
• Especialista en Neurociències

 Treballa al ‘Centro de Investigación Bio-
médica de Salud Mental’ (CIBERSAM), 
al programa de trastorns mentals a la 
infància i l’adolescència. Realitzà la 
tesi doctoral sobre nens d’alt risc per 
esquizofrènia i actualment col·labora en 
diversos projectes d’investigació sobre 
episodis psicòtics d’inici en la infància i 
l’adolescència i alt risc per psicosi. 


