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FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN TERAPIA 

COGNITIVOCONDUCTUAL 

RESUM DELS REQUISITS D’ENTRADA: 

• Primera opció: Estar en possessió del títol de psicòleg especialista en psicologia 

clínica o del títol de metge especialista en psiquiatria o darrer any de residència. 

• Segona opció: experiència clínica acreditada d’un mínim de cinc anys (acreditada per 

algun dels col.legis professionals de les especialitats: Psicologia o Psiquiatria). 

• Tercera opció: estudis de postgrau (mínim de 60 crèdits ECTS) en psicologia clínica 

amb continguts de pràctica clínica. 

 

Requisits addicionals: 

a. Nivell d’anglès suficient per poder llegir articles cientificotècnics de la disciplina i 

poder seguir conferències i seminaris sense necessitat de traducció simultània. 

b. Estar treballant o en pràctiques (sempre que la pràctica impliqui el tractament de 

pacients) en l’àmbit clínic assistencial. 

 

1. PROGRAMA TEÒRIC 

Mòdul I: Competències generals de la TCC (a càrrec de l’SCRiTC) 

ASSIGNATURA 

HORES 

CURS DOCENT PREU 

Aspectes ètics i legals de la pràctica clínica 

psicològica  10 

Adela Fusté. Departament de Personalitat, Avalu-

ació i Tractaments Psicològics. Universitat de Bar-

celona. 

Socis: 100 

No socis: 150 

Habilitats terapèutiques bàsiques 10 
Juanjo Bringué. Docent a ISEP, IES i Institut 

Català de la Salut. 

Socis: 100 

No socis: 150 

Principis bàsics de la teràpia cognitivo-

conductual  10 

Mar Rus. Department of Health Service and Popu-

lation Research. Institute of Psychiatry. King’s Col-

lege London. 

Socis: 100 

No socis: 150 

Diagnòstic, entrevistes estructurades, ava-

luació conductual i formulació clínica de 

casos 

20 

Miquel Angel Fullana. Departament de Psiquiatria 

i Medicina Legal (UAB). Institut de Neurop-

siquiatria i Addiccions. Parc de Salut Mar. 

Socis: 200 

No socis: 300 

Principals estratègies, procediments i 

tècniques de tractament cognitivocon-

ductuals 

30 

Eva Baillès. Departament de Ciències Experimen-

tals i de la Salut (UPF). Departament de Psicologia 

Clínica i de la Salut (UAB). 

Socis: 300 

No socis: 450 

Eficàcia, efectivitat i eficiència dels trac-

taments. La pràctica clínica basada en 

proves  

20 

Miquel Tortella. Departament de Psicologia. Uni-

versitat de les Illes Balears. 
Socis: 200 

No socis: 300 

Trastorns en la infància– adolescència (I): 

psicopatologia evolutiva amb principis 

generals de la pràctica de la teràpia de 

conducta en infants/adolescents 

10 

Joaquim Punti. Departament de Psicologia Clínica 

i de la Salut (UAB).Hospital de Dia de Salut Mental 

d'Adolescents. Corporació Sanitària Parc Taulí. 

Socis: 100 

No socis: 150 

Subtotal: 110 hores (Preu: Socis 1100 €; No socis 1650 €) 
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Mòdul II: Aplicacions (ofert a programes de postgrau)  

 Trastorns d’Ansietat 

o Fòbies específiques i Trastorns d’angoixa/agorafòbia  

o Fòbia social  

o Trastorn obsessivocompulsiu  

o Estrès posttraumàtic i Ansietat generalitzada  

 Trastorns de l’Estat D’Ànim 

o Trastorns depressius (focalitzat en Trastorn depressiu major i Trastorns 

bipolars) 

 Trastorns psicòtics  

 Trastorns de la Personalitat  

 Trastorns alimentaris (centrant en un protocol o Anorèxia Nerviosa o Bulímia 

Nerviosa)  

 Addiccions   

 Trastorns de la Infància i l’Adolescència 

o Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat i problemes de conducta 

disruptiva  

o Trastorns afectius infància i adolescència  

 Psicologia de la Salut  

 

*Consulteu l’oferta de convalidació amb màsters/postgraus reconeguts aquí: 

http://www.scritc.cat/wp-content/uploads/2015/11/Modul-2.-Aplicacions.pdf 

 

**Es requereix que s’empleni la plantilla de convalidacions adjunta al final d’aquest 

document per tal de que pugui ser revisada per l’equip de formació de la SCRITC. És 

imprescindible aportar la documentació acreditativa corresponent. 

 

Mòdul III: Portafoli d'Acreditació TCC (és un tipus d’avaluació que recull diferents 

documents que acrediten els coneixements i feina de l’alumne i que s’han d’anar 

recollint al llarg de la pràctica clínica supervisada). 

 

 

http://www.scritc.cat/wp-content/uploads/2015/11/Modul-2.-Aplicacions.pdf
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Ha d’incloure: 

1. Informes d'avaluació i tractament (8 casos supervisats que cobreixin un 

mínim de 3 tipus de problemàtiques) 

2. Registres de supervisió 

3. Llibre de registre d'hores de pràctica 

4. Autoavaluació de les sessions de teràpia 

5. Avaluació de la literatura TCC i la seva aplicació pràctica 

6. Anàlisi reflexiu de les sessions de tractament 

 

A aquest programa se li ha d’afegir les 200 hores d’estudi no presencial que es pot 

treballar online o a partir del portafoli. 

Preu Módul III: Socis 300€; No socis 400€ 

 

2. PRÀCTICA CLÍNICA SUPERVISADA (Mòdul IV) 

Els estàndards de l’EABCT indiquen que: 

• Durant la formació s’han de realitzar 200 hores d’avaluació i tractament real 

supervisats. 

• S’ha de rebre supervisió durant tot el procés d’avaluació i tractament per part de 

terapeutes cognitivoconductuals acreditats, amb sessions regulars de discussió i 

retroalimentació. La supervisió, a més, hauria d’incloure sessions de control directe 

(supervisió estricta) en viu o mitjançant enregistraments d’àudio o vídeo. 

• Durant el procés de formació s’ha de dur a terme un procés d’intervenció íntegre (des 

de l’avaluació inicial a la finalització del tractament) en un mínim de 8 pacients. 

• Els casos tractats han de ser, almenys, de tres tipus de problemàtica diferents. 

• Com a mínim tres casos han d’haver estat sotmesos a supervisió estricta; aixó és, 

mitjançant l’observació en viu per part del terapeuta-supervisor o a través de material 

enregistrat per a la posterior anàlisi i discussió. 

• S’ha de portar un registre amb els detalls de la pràctica clínica supervisada i l’historial 

dels casos.  

• S’ha de realitzar la presentació per escrit de dos estudis de cas. 

 

Preu pràctica clínica supervisada: Socis 2550€; No socis 3000€ 

 Inclou:  Supervisió directa: 40 h supervisió 3 casos + 4 hores generals 
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   Correcció informes estudi de dos casos 

    

3. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 

A)  Avaluació de coneixements teòrics. 

Assajos escrits per l’alumne, exàmens i/o un projecte de recerca. 

 

B) Avaluació dels coneixements sobre la pràctica basada en proves  

1. La redacció exhaustiva d’un estudi de cas en què el procés - resultats es posin en 

relació amb les evidències provinents de la recerca. 

2. Una memòria de recerca sobre una qüestió rellevant a la TCC. 

3. Un article de recerca en què l’estudiant hi figuri com a primer autor (revista 

indexada, no necessàriament amb factor d’impacte).  

4. El portafoli. 

 

C)  Avaluació de la pràctica supervisada 

Avaluació dels informes corresponents a, com a mínim, dos estudis de cas (entre 2000 i 

4000 paraules).  

 

Preu Avaluació del Aprenentatges: Socis 550€; No socis 750€ 

Inclou:  Exàmens i assaig 

  Memòria de recerca 

Redacció exhaustiva estudi de cas
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Aspectes ètics i legals de la 

pràctica clínica psicològica (10 

hores) 
 

Principis bàsics de la teràpia 

cognitivoconductual (10 hores) 
 

Habilitats de diagnostic, avaluacio 

i formulacio clinica (20 hores) 

Principals estratègies, 

procediments i tècniques de 

tractament cognitivoconductuals 

(30 hores) 

Habilitats terapèutiques bàsiques 

(10 hores) 
 

Eficàcia, efectivitat i eficiència 

dels tractaments (20 hores) 

Principis generals de la pràctica de 

la teràpia de conducta en 

infants/adolescents (10 hores) 
 

MODUL 1: COMPETENCIES 

TCC GENERALS 110 hores 

MODUL 2:  APLICACIONS TCC 

140 hores 

Trastorns d’Ansietat: 

• Fobies específiques i trastorns 

d’angoixa/agorafòbia (10 

hores) 

• Fòbia social (10 hores) 

• Trastorn obsessivocompulsiu 

(10 hores) 

• Estrès posttraumàtic i 

Ansietat generalitzada (10 

hores) 

 

 

Trastorns de l’Estat d’anim: 

 

• Trastorns depressius (focalitzat 

en Trastorn Depressiu Major) 

(15 hores)  

• Trastorns bipolars (5 hores) 

 

 

 

• Trastorns psicòtics (10 hores) 

 

 

Trastorns alimentaris (10 hores) 

 

MÒDUL 1: SCRITC 

Adiccions (10 hores) 

 
 

Trastorns de la  personalitat (10 

hores) 

 

Trastorns de la Infancia i 

Adolescencia: 

• TDAH i  Conducta Disruptiva 

(10 hores) 

• Trastorns afectius (10 hores) 

 

 

Trastorns  de la Salut 

 (20 hores) 
 

 

MODUL 3:  PORTAFOLI 

D’AVALUACIO 200 hores 

- Informes d'avaluació i tractament 

(8 casos supervisió que cobreixin 

un mínim de 3 tipus d’aspectes) 

- Registres de supervisió 

- Llibre de registre d'hores de 

pràctica 

- Autoavaluació de les sessions de 

teràpia 

- Avaluació de la literatura TCC i 

la seva aplicació pràctica 

- Anàlisi reflexiu de les sessions 

de tractament 

 

 

MODUL 4:  PRACTICA CLINI-

CA SUPERVISADA 200 hores 

- Procés d’intervenció íntegre en 

un mínim de 8 pacients 

- Supervisio estricta de 3 casos: 

• sessions de control directe 

en viu o mitjançant 

enregistraments d’àudio o 

vídeo. 

- La presentació per escrit de dos 

estudis de cas 
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MÒDUL 2:  UNIVERSI-

TATS 
MODUL 3:  TREBALL 

INDIVIDUAL 

MODUL 4:  PRACTICA 

CLINICA  
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QUADRE PROPOSTA DE CONVALIDACIO MÒDUL II (APLICACIONS) 

NOM ASSIGNATURA AL  

MASTER/POSTGRAU 

MASTER/POSTGRAU I 

UNIVERSITAT 

HORES REALITZADES (N
O 

HORES TOTALS) 

NOM ASSIGNATURA 

FORMACIO TCC SCRITC 

APROVADA SI/NO 

     


