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• La Psicologia Clínica és una disciplina sanitària que te com a objectius: avaluar, diagnosticar,
explicar, tractar i prevenir els Trastorns Mentals, així com qualsevol aspecte rellevant pels
processos de Salut i Malaltia des del coneixement científic.
• Som un servei amb 6 adjunts especialitzats en Psicologia Clínica.
• Tenim 3 unitats especialitzades destacades tant a nivell clínic com d’investigació: Unitat
d’Addiccions comportamentals (Trastorn de Joc, Compra Compulsiva i Addiccions a Noves
Tecnologies), Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (Anorèxia i Bulímia nervioses,
Trastorns per Afartament, no especificats i personalitzats per gènere) i Unitat de Trastorn
Obsessivocompulsiu i tractament específic en Trastorn per Acumulació.
• Tractaments basats en Noves Tecnologies.

OFERIM

Maneig de tractaments ambulatoris grupals
Rotació en urgències dins del programa formatiu

DOCÈNCIA
• Fem docència de pregrau i postgrau al campus: 3 adjunts són professors de la Universitat de
Barcelona.
• Formació en protocols estructurats d’Intervenció dins d’un Model Cognitivoconductual.
• Sessions: una clínica setmanal, periòdiques d’investigació i revisió bibliogràfica i de tutoria.
• Fomentem rotacions externes en centres internacionals (cultures organitzacionals)

OFERIM

Dos cursos Teràpia Motivacional (Nivell I i II)
Fomentem formació de postgrau tant a nivell de màster com de doctorat

INVESTIGACIÓ
• Promocionem l’ investigació clínica. Col·laborem amb la UB i l’IDIBELL i plataforma CIBER
• Línies Psicologia Clínica: Factors de risc en TCA, Obesitat i Adiccions Comportamentals, Resposta a
tractament i Noves Tecnologies, Nutrició i Cognició (PREDIMED-PLUS), Factors compartits amb
diferents Trastorns Mentals.
• Projectes actius nacionals i internacionals amb 150 articles publicats en els darrers 5 anys (el
resident pot participar mínim 2 articles per any)
• Promocionem la realització de la tesi doctoral. Tots els adjunts de Psicologia Clínica són doctors i
estan acreditats per dirigir tesis doctorals.

OFERIM

Participació dels residents a les publicacions en les diferents línies d’investigació
Presentar comunicacions a jornades i en promoció i prevenció en salut mental
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