
   JORNADA XXXV 

Aportacions del model Cognitiu-Conductual  

en la recuperació de la Psicosis 

Divendres 11/12/2020 

16:00-19:30 hores 

Format Virtual. Plataforma Zoom. 

 

 

16:00-16:15. Acte de Benvinguda. Junta SCRITC.  

16:15-17:30 Simposi “Intervencions psicosocials en la recuperació clínica, funcional i 

personal de la psicosis: un enfoc cognitiu-conductual” 

Modera:   Susana Ochoa 

Institució:  Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Barcelona.  Investigación Biomédica en Red 

de Salud Mental, CIBERSAM. Email: sochoa@pssjd.org 

ABSTRACT:  

L'atenció a les persones amb esquizofrènia i altres trastorns psicòtics ha millorat en l'última dècada, però 

encara queda camí per recórrer en la recerca de la recuperació total. Els tractaments farmacològics han 

mostrat ser eficaços però la magnitud de l'efecte no ha estat suficient (Howes et al., 2017). En conseqüència, 

el focus d'interès s'ha traslladat a intervencions primerenques integrals, subratllant el paper de les teràpies 

psicosocials incloses en les guies de pràctica clínica (NICE, 2014), que abasten les tres esferes de recuperació: 

clínica, funcional i personal. El simposi se centrarà en tres enfocaments basats en la teràpia cognitiu-

conductual (TCC), especialment seleccionats pel seu vincle amb els processos de recuperació: Entrenament 

metacognitiu (EMC: Moritz i Woodward, 2007), Cognitive Remediation (RC: Wykes i Reeder, 2005) i 

Intervenció familiar (Bucci et al., 2016). Des d'aquests enfocaments és possible obtenir millores en la 

recuperació clínica i funcional (cognitiva, social i professional). No obstant això, els estudis indiquen que la 

recuperació funcional no està relacionada amb altres processos de recuperació i que la mida de l'efecte 

entre la reducció dels símptomes i la millora en la recuperació personal és petita (Eack i Nehill, 2007). Ja que 

la recuperació personal està relacionada amb el benestar emocional i la millora dels símptomes negatius, les 

intervencions psicològiques centrades en la desregulació emocional i l'afrontament, com el Protocol Unificat 

per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals (PU: Farchione et al. , 2012), podrien ser útils. 

Com s'explicarà durant el simposi, un model integrat d'atenció psicològica que combina EMC + RC, 

intervenció familiar i PU podria promoure el progrés en els tres processos de recuperació. 

mailto:sochoa@pssjd.org


1) Comunicació 1. Eficàcia del Entrenament Metacognitiu en persones amb un primer episodi psicòtic. 

Presenta:  Susana Ochoa.  

Institució:  Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Barcelona. 

  Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CIBERSAM. 

 

2) Comunicació 2. Beneficis de combinar la teràpia cognitiu-conductual per la psicosis (TCCp) amb la 

Cognitive Remediation (RC) en la recuperació de pacients amb trastorn de l’espectre psicòtic. 

Presenta: Ana Barajas 
 Institució:  Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma 

de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. Serra Húnter Fellow. 
 Departament d’ Investigació, Centre d’Higiene Mental Les Corts, Barcelona.  
 

3) Comunicació 3. Intervenció familiar en psicosis: una actualització de mig segle d’investigació. 

Presenta:  Esther Pousa 
Institució:  Departament de Psiquiatria. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

 Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau, Barcelona. Universitat Autònoma de 

Barcelona. CIBERSAM. 

 

4) Comunicació 4. Adaptació del protocol unificat pel tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals 

en pacients amb esquizofrènia. 

Presenta:  Eva Grasa 
Institució:  Departament de Psiquiatria. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

 Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau, Barcelona. Universitat Autònoma de 

Barcelona. CIBERSAM. 

 

17:30-18:30. Conferència Clausura “Psicosis i Gènere”   

Modera:    Anna Sintes. 

  Junta SCRITC 

Presenta:   Judith Usall 

Institució:  Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Barcelona. 

  Coordinadora del Grup de Recerca d’Etiopatogènia en Trastorns Mentals Greus (MERRIT). 

 

 

 

18:45. Assemblea Socis   
 

 

ACTIVITAT DESTINADA ALS SOCIS SCRITC.  

Formulari d’inscripció https://forms.gle/J8hSiLGLXsEwVvpY9  

https://forms.gle/J8hSiLGLXsEwVvpY9

