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

Places: 

Data: 

Durada:

Lloc:

Preus:

Places limitades, S’atorgaran per rigorós ordre 
d’inscripció.

Divendres 23 de Març de 2018 de 9h a 13h i 
de 14:30h a 16:30h

Horari d’atenció al públic: 
Dilluns, dimecres i divendres de13:30 a 17:00h  

Inscripció: Del 9 de Març al 21 de Març
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.

6 hores (certificat d’assistència)

Socis de l’SCRITC 65 €

No socis 105€

Estudiants i residents* 55€

Els estudiants i residents han d’adjuntar la documentació acreditativa 
enviant un correu a info@scritc.cat un cop hagin fet el pagament. 

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.cat info@scritc.cat

Tractament cognitivoconductual
en el Trastorn de Conversió.

Tractament 
cognitivoconductual en 
el Trastorn de 
Conversió.

A càrrec de:

Emma Prades Morera 

Psicòloga de l’equip de psicologia 
infantil i juvenil de l’Institut de 
Psicologia

ATRA Gran de Gràcia 239, 1er 1a 08012 BCN



El Trastorn de Conversió, conegut actualment com
Trastorn de símptomes Neurològics Funcionals (TNF)
des de la publicació de la cinquena edició del DSM
(Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals
de l'Associació Americana de Psiquiatria), es
caracteritza per la presència de símptomes que afecten
a les funcions motores voluntàries o sensorials i que no
són congruents amb cap malaltia neurològica o mèdica
reconeguda. Els símptomes típics inclouen debilitat,
paràlisis, convulsions no epilèptiques, moviments
anormals, incoordinació motora, afonia, anestesia,
ceguera o sordesa entre d’altres. Els símptomes que
pateixen aquests nens o adolescents són reals,
provoquen un important deteriorament de la seva
qualitat de vida i tenen un major risc de patir
complicacions greus com el fracàs escolar, l’aïllament
social, la discapacitat física o la morbiditat psiquiàtrica.

Estem per tant davant d’una patologia amb
simptomatologia molt variada, de difícil diagnòstic i que
sovint porta a innecessaris exàmens mèdics que acaben
per generar una major càrrega emocional als nens i
pares i suposen un alt cost sanitari. A causa de la
diversitat de símptomes que poden presentar i la
varietat i complexitat de la possibles causes, l’abordatge
d’aquest trastorn es multidisciplinari i requereix la
col·laboració de diferents professionals de la salut
(neuròleg, psiquiatra, psicòleg infanto-juvenil,
fisioterapeuta i/o logopeda).

Recentment s’ha produït un augment de l’interès dels
clínics pel TNF i s´han obert noves línies d'investigació.
Les noves troballes científiques estan influint en com
els pacients són diagnosticats i tractats.

Objectius

En aquest taller es pretén dotar als alumnes dels 
coneixements teòrics i pràctics actualitzats necessaris 
per detectar, abordar i tractar aquests pacients i a les 

seves famílies. Així mateix, s’aprofundirà en els 
programes de tractament cognitivoconductual que 
actualment estan demostrant més eficàcia. 

Metodologia
Es combinarà una primera part teòrica amb suport de 

material visual i audiovisual i una segona part 
pràctica a través de l’anàlisi i discussió en grup de 
casos clínics reals.

Programa 
Introducció 

Epidemiologia 
Diagnòstic
Tractament 

Estudi de casos pràctics 
Discussió i preguntes

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i màster en Psiquiatria i Psicologia Infantil i 
Juvenil a l’Hospital Clínic de Barcelona, especialitzada en 
infants i joves amb el doctorat en Psicopatologia de la 
Infància i l’Adolescència a la UAB.

Ha desenvolupat la seva tasca com a psicòloga adjunta a 
la Unitat de Psicologia Infantil i Juvenil del Servei de 
Pediatria de l’Hospital de Terrassa i en l’actualitat és 
Psicòloga de l’equip de psicologia infantil i juvenil de 
l’Institut de Psicologia.

Emma Prades

Tractament
cognitivoconductual en el 
Trastorn de Conversió.


