Formació
Especialitzada
en Teràpia
Cognitivoconductual
Aquest programa és l’únic que permet acreditarse com a terapeuta cognitivoconductual a tota
Europa amb el reconeixement de l’EABCT.
La TCC és l’única teràpia psicològica que és
acceptada pel sistema sanitari anglès. Fer la
formació especialitzada en TCC és prendre la
bona direcció. Acreditar-se com a terapeuta
cognitivoconductual és avançar-se al futur.

Societat Catalana de
Recerca i Teràpia del
Comportament

Avança’t al futur

PRESENTACIÓ

INTRODUCCIÓ

REQUISITS D’ENTRADA

Actualment les teràpies psicològiques no estan
regulades a Catalunya però són moltes les entitats
que donen un valor extra a la bona formació dels
psicòlegs en les corrents més eficaces.

A partir de l’any 2015 la via d’obtenció de
l’acreditació de terapeuta TCC es fa mitjançant
la formació reglada adaptada als criteris de la
European Association of Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT) i les competències
que regeix la CORE (British Psychological
Society).

• 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.

Per aquest motiu l’SCRiTC, ja fa alguns anys, va
prendre el compromís amb l’Associació Europea
de Teràpies Conductuals i Cognitives” (EABCT) de
fer una formació de qualitat que seguís els seus
estàndards.
Així, la fomació en teràpia cognitiu-conductual de
l’SCRiTC està basada en l’adquisició de coneixements específics i, sobretot, en l’assoliment d’un
grau d’excel·lència en la pràctica clínica basada en
la supervisió de casos per part de supervisors
qualificats i acreditats.
Amb la formació s’aconsegueix de forma automàtica l’acreditació de Terapeuta Cognitivoconductual
de l’European Association of Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT).
La seva durada és variable donada la seva diversitat i especificitat, i es pot aconseguir per mòduls
separats o com a varis cursos simultanis amb una
durada estimada de 2 anys.
Eva Baillès
Presidenta de l’SCRiTC

Aquesta formació esta constituida per 4 mòduls
amb un total de 650 hores de teoria i pràctica
combinada:
• 250 hores d’activitats presencials.
Combinació entre Formació SCRITC (mòdul I) i
postgraus reconeguts (mòdul II).
Mòdul I: Competencies Generals TCC
Mòdul II: Aplicacions de la TCC
• 200 hores d’estudi no presencial.
Mòdul III: El Portafoli
• 200 hores de pràctica clínica supervisada.
Mòdul IV: Pràctica Clínica Supervisada
**NOTA Mòdul II: Es poden realitzar en qualsevol dels
centres que s’especifiquen a la taula i en el cas que ja
s’hagin realitzat en algun d’aquests centres amb anterioritat
se’ls convalidarà de forma automàtica. En la resta dels
casos s’haurà d’aportar el programa de les assignatures
que es vulguin convalidar per avaluar la seva idoneitat.

• 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.
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Alguns  mòduls  s’oferten  de  forma  bianual.  Consulteu  a  la  web  de  l’SCRiTC  per  més  detalls.

MÒDUL III:
EL PORTAFOLI
(TREBALL AUTÒNOM)

MÒDUL IV:
PRÀCTICA CLÍNICA
SUPERVISADA

AVALUACIÓ DELS
APRENENTATGES

El Portafoli d’Acreditació és un tipus d’avaluació
que recull diferents documents que acrediten
els coneixements i la feina de l’alumne i que
s’han d’anar recollint al llarg de la pràctica
clínica supervisada. Ha d’incloure:

Els estàndards de l’EABCT indiquen que:

L’avaluació inclou:

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

A · Avaluació dels aprenentatges:
Assajos escrits per l’alumne, exàmens i/o un
projecte de recerca.

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

• 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.

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.
Total hores mòdul III

• 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.
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• 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.
• Cal portar un registre amb els detalls de la pràctica clínica supervisada i l’historial dels casos.

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).

• Cal presentar per escrit dos estudis de cas.
Total hores mòdul IV

Preu mòdul III socis: ________________ 300 €
No socis: __________________________ 400 €

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.
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Preu mòdul IV socis: ______________ 2.500 €
No socis: _________________________3.000 €

Preu avaluació: _____________________ 550 €
No socis: __________________________ 750 €

Inclou:
· Supervisió directa: 40 h supervisió 3 casos + 4 hores generals
· Correcció informes estudi de dos casos
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QUADRE RESUM
MÒDUL I:
COMPETÈNCIES
TCC GENERALS
(SCRITC)

Aspectes ètics i legals de la pràctica
clínica psicològica (10h).
Principis bàsics de la teràpia cognitivoconductual (10h).

Principals estratègies, procediments i
tècniques de tractament cognitivoconductual (30h).

Preu Soci: 1.100€
No soci: 1.650€

Diagnòstic,
entrevistes
estructurals,
avaluació conductual i formulació clínica
de casos (20h).

Eficàcia, efectivitat i eficiència dels tractaments. La pràctica clínica basada en
proves (20h).

SCRITC

MÒDUL II:
APLICACIONS
TCC
(MÀSTERS I
POSTGRAUS)

Trastorns d’Ansietat:
• Fòbies específiques i Trastorns
d’Angoixa/Agorafòbia (10h).
• Fòbia Social (10h).
• Trastorn Obsessivocompulsiu (10h).
• Estrès Posttraumàtic i Ansietat
Generalitzada (10h).

Trastorns de l’Estat d’Ànim:
• Trastorns depressius (Focalitzat en
Trastorn Depressiu Major (15h)
• Trastorns Bipolars (5h).

Trastorns de la Infància i l’Adolescència:
• TDAH i Problemes de Conducta
Disruptiva (10h).
• Trastorns afectius (10h).

Trastorns Alimentaris (10h). (Centrant en
un protocol: Anorèxia Nerviosa o Bulímia
Nerviosa).

Psicologia de la Salut (20h).

Trastorns Psicòtics (10h).

Habilitats terapèutiques bàsiques (10h).

Addicions (10h).

Trastorns de la Personalitat (10h).

MÒDUL III:
PORTAFOLI
Preu Soci: 300€
No soci: 400€

MÒDUL IV:
PRÀCTICA
CLÍNICA
SUPERVISADA
Preu Soci: 2.500€
No soci: 3.000€

Avaluació de la literatura TCC i la seva
aplicació pràctica

Llibre de registre d'hores de pràctica
Autoavaluació de les sessions
de teràpia

Informes d'avaluació i tractament de 8
casos que cobreixin un mínim de 3 tipus
de problemàtiques
Procés d’intervenció íntegre d’aquests 8
pacients (mínim)

Registres de la supervisió estricta de 3
casos

Trastorns a la infància-adolescència (I):
Psicopatologia evolutiva amb principis
generals de la pràctica de la teràpia de
conducta en infants/adolescents (10h).

MÀSTERS I
POSTGRAUS

110h

140h

Anàlisi reflexiu de les sessions de
tractament

TREBALL
AUTÒNOM

200h

Supervisió estricta de 3 casos. Sessions
de control directe en viu o mitjançant
enregistraments d’àudio o vídeo.

PRÀCTICA
CLÍNICA

200h

TOTAL
FORMACIÓ

650h

AVALUACIÓ DELS
APRENENTATGES:
Preu Soci: 550€
No soci: 750€
Avaluació
Coneixements
Teòrics:
Assajos, exàmens i/o
projecte de recerca
Avaluació dels
Coneixements sobre
la Pràctica Basada en
Proves:
1. Redacció
exhaustiva d’un estudi
de cas
2. Memòria de recerca
sobre TCC
3. Article de recerca
com a primer autor
4. El Portafoli
Avaluació Pràctica
Supervisada:
Avaluació informes de,
mínim, 2 estudis de
cas (2000-4000
paraules
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