
Tutor Acadèmic Arozarena Cañamazares, Maria Esther

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

1216 IES Leonardo Da 
Vinci

03/10/2012

31/05/2013

8:10 mati 
a 13.35   
o    
15;25   a 
17:25

1 a 2 a 
triar pels 
alumnes

4 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

 Acompanyar als 
especialistes en la seva 
tasca docent, orientadora 
i tutora. Atencions 
individualitzades.

  2Sant Cugat 
del Vallès

2592 Ajuntament de 
Vic. Departament 
de Benestar 
Social

a confirmar

a confirmar

de 8 a 15 
h.  En 
alguns 
casos  
pot ser a 
les tardes

2 o 3 
matins  
de dilluns 
a 
divendres.

1 Assistència en 
serveis socials

Investigació 
aplicada, 
dinamització
 comunitària

Depén de l'àmbit 
d'activitat de l'Ajuntament 
que interessi a l'alumne. 
Bàsicament es treballa 
amb col·lectius amb 
dificultats. Abastem totes 
les edtas, sexe, origen...
-Centres de dia per a gent 
gran i pisos tutelats.
-Programa socioeducatiu: 
casals d'estiu, programes 
de garantia social, 
orientació escolar i 
professional.
-Espai de recerca 
d'ocupació
-Serveis socials: centre 
obert.

 
 - Diversos 
treballs 
d'atenció a la 
gent gran que 
estan en 
centres de dia 
municipals.
IMPORTANT: 
AQUESTA 
PLAÇA 
CALDRÀ 
CONFIRMAR-
LA AL 
SETEMBRE. 
NO ÉS 
SEGURA

2Vic
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2722 Ajuntament de 
Polinyà

03/10/2012

31/05/2013

9 a 
13.00   
matí.  De 
dilluns a 
dijous

a 
convenir. 
Horari de 
matí

5 Addiccions Formació i 
ocupació 
laboral

Una plaça està ubicada a 
Promoció Econòmica i 
centrada en la 
dinamització del club de 
feina i la realització de de 
tallers per a l'ocupació.
Quatre places s'ofereixen 
des de dos centres 
d'atenció eductiva a 
infants de 0 a 36 mesos i 
a llurs families (EBM 
Ginesta i EBM 
Badabadoc) 

Informàtica, 
català.
Assessorame
nt 
personalitzat.
És important 
que els 
alumnes 
estiguin 
disponibles 
de dilluns a 
divendres en 
horari de 
matins
Prioritari 1 
alumne que 
vingui 2 dies.

 2Polinyà

2797 PIUNE (Servei 
d'atenció al 
discapacitat)

19/09/2012

9/09/2013

preferible
ment 
entre les 
9 i les 14

A acordar 1 Z- No consta en 
llista

Facilitar els ajuts tècnics, 
tecnològics, econòmics i 
humans durant l'etapa 
educativa en el medi 
universitari. Implicar a tota 
la comunitat universitària 
en la integració d'aquest 
estudiantat. Vetllar per 
l'acompliment de les 
polítiques educatives en 
aquesta matèria.
L'estudiant de pràcticum 
s'incorporarà en l'equip de 
treball i participarà 
activament en la valoració 
de les necessitats dels 
estudiants. Coneixerà el 
funcionament i 
l'organització de la FAS i 
la realitat de l'estudiantat 
amb discapacitat i 
participarà en les 
activitats del PIUNE

Possibilitat 
d'acollir, en 
pràctiques, 
estudiants 
amb 
discapacitat.

2Bellaterra
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3251 Residencia El 
Manantial

03/10/2012

31/05/2013

A 
convenir.

2 
mañanas 
o 2 tardes 
a escollir i 
confirmar

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
d’internament

Investigació 
aplicada, 
dinamització
 comunitària

Observació i estudi dels 
principals síndromes 
geriàtrics.
Valoració estat cognitiu i 
emocional dels residents. 
Avaluació deterioraments 
cognitius. Disseny pla 
d'intervenció amb els 
casos de det. cognitiu i/o 
trastorns de l'estat d'ànim. 
Participació en activitats 
d'orientació a la realitat, 
reminiscència, estimulació 
cognitiva, etc. Valoració i 
intervenció relacions 
familiars. 
Valoració estat emocional
Disseny Pla d'intervenció 
amb els casos de 
deteriorament cognitiu.
Disseny Pla d'intervenció 
amb els casos de 
transtorn emocional.
Intervenció en dinàmiques 
grupals.
Observació del clima 
laboral del personal.

2Castelldefel
s
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3331 CEIP Purificació 
Salas Xandri

03/10/2012

31/05/2013

dijous de 
9 a 13 i  
15 a 17 
hores. 
(horari 
del 
alumnat)

dijous 
(horari 
tutor) i un 
altre dia 

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Reeducació 
del 
llenguatge

Avaluació i seguiment. 
Prevenció i detecció
Observació de casos, 
passació i correcció de 
tests. Activitats de 
reeducació o similars a 
solles amb el nen.
Elaboració de material de 
suport i/o per educació 
infantil.
Participació en reunions 
de seguiment i en el CAD 
(COMISSIÓ D'ATENCIÓ 
A LA DIVERSITAT)

Totes les 
tasques que 
realitzi 
l'alumne 
durant les 
seves 
pràctiques, 
seran 
supervisades 
pel Tutor.
L'objectiu final 
és que 
aprengui a 
partir de 
casos i 
situacions 
reals. I que 
pugui 
interactuar de 
forma activa.

2Sabadell

3481 Servei Solidari 03/10/2012

31/05/2013

9:30 a 
14:00   o 
16 a 20

Segons 
les hores 
es poden 
triar 1 o 2 
dies

1 Addiccions - Informació dels serveis 
de l'entitat a les persones 
que s'adrecin a Servei 
Solidari, telefònicament o 
personalment.
- Inscripció a les diferents 
activitats.
- Realització de les 
primeres entrevistes del 
circuit d'autocupació
- Impartició de la primera 
xerrada informativa del 
circuit d'autocupació.
- Realització de rutes de 
difusió entre les entitats 
de lluita contra l'exclusió 
social de la ciutat de 
Barcelona.
- Suport administratiu i 
tècnic a los consultores 
del centre.

Haver cursat 
assignatures 
de Psicologia 
Social 

2Barcelona
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3981 IES Escola 
Industrial

03/10/2012

31/05/2013

matins un matí a 
la 
setmana, 
preferent
ment els 
dimecres  
o en 
algun cas 
una tarda

6 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Projecte d'Aprenentatge i 
Servei (Service-Learning) 
a nois i noies de  
ESO 
APRENDRE A 
APRENDRE.
Beneficiaris directes: 
alumnes de  ESO
Indirectes: Professors 
Tutors.
Activitat: Compartir amb 
els tutors de grup 
(professors d'àrea 
curricular) la preparació 
de sessions, activitats i 
dinàmiques de grup per 
tal que nois i noies 
adquireixin o reforcin 
hàbits d'ordre, 
planificació, treball i estudi.
Engrescar i practicar 
treball cooperatiu
Preparació i execució, 
junt amb els tutors i la 
psicopedagoga, de jocs
i dinàmiques per facilitar 
el bon rotllo i establir 
relacions de creixement 
en grup i cohesió del 
mateix. 

2, 3SABADELL
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5141 IES Les Termes 03/10/2012

31/05/2013

9 a 13.30 a 
concretar

2 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Z- No 
consta en 
llista

COMUNITATS 
D'APRENENTATGE
Reunions Comissió 
Atenció a la Diversitat.
Reunions d'equips 
docents.

Participar en reunions de 
comissió d'atenció a la 
diversitat del Centre, 
conjuntament amb caps 
del Departament, EAP, 
Serveis Socials, TIC 
(Tècnic Integració Social), 
Coordinador Pedagògic i 
psicopedagogues, fent 
CAD social i CAD 
curricular.
Pla d'acció Tutorial.
Col·laborar en l'orientació 
escolar i progfessional. 
Seguiments.

2Sabadell
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6001 Col·legi Claret 03/10/2012

31/05/2013

8-13  i 15 
a 
17hores 
(a 
concretar
)

a pactar 2 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

 Activitats:
-Classes de 
competències socials.
- Participar en l'orientació 
psicopedagògica al centre:
- observacions a classe, 
observacions entrevistes 
familiars...
- realització de tests 
d'orientació a tots els 
nivells...
- Correcció i interpretació 
de les dades dels 
tests.Analisi de rendiment 
acadèmic i organització 
del centre.
- Seguiment de la tutoria 
de classe
- Observacions sobre 
crèdits de competència 
social i d'habilitats.
Projecte d'Acció Tutorial 
(PAT)
Detecció alumnes amb 
risc social i emocional.
Activació mesures 
prevenció fracàs escolar.
Orientació a les famílies
Avaluació clima centre, 
classes
Programes de prevenció 
de drogues.

 1,2Barcelona
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6011 Centre 
Ocupacional-
Taller Artesà

03/10/2012

31/05/2013

Dilluns-
Divendre
s:  9  a 
13.30    // 
15.30 A 
17.30H.

a 
concretar 
(un parell 
o tres)

2 Teràpies 
ocupacionals i 
rehabilitadores

Ubicació en una 
taula(grup de nois) i 
familiarització amb el 
treball que es realitza. 
Observació (Fer de suport 
a educadors).
Escollir un o dos 
subjectes i fer una 
observació tant 
conductual com cognitiva.
Elecció d'un objectiu del 
PIR d'aquests dos 
subjectes i plantejar 
activitats que ajudin a 
treballar-lo.
Avaluació de les tasques 
realitzades.
Utilització del Programa 
TACD65 (com a eina 
complementària i 
opotimitzadora de la 
nostra tasca).
Conèixer cuestionari ICAP 
i aplicar-ho a usuaris.
Fer una orientació per a la 
millora de les necessitats 
dels usuaris.

  1, 2Barcelona
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6021 Escola Costa i 
Llobera

03/10/2012

31/05/2013

Horari 
escolar. 
Caldrà 
acordar-
ho. Entre 
les 9 i 
les 14.30 
hores.

a triar 2 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Activitats de Docència i 
Orientació.
Col.laborar en tasques 
de: 
- Avaluacions 
psicopedagògiques 
individuals i col.lectives.
- Participar en tasques del 
Dpt. d'orientació i aula de 
suport.
- Tasques de suport 
individual alumnat amb 
NEE...transtorns 
d'aprenentatge i crèdits 
variables de tècniques 
d'estudi a 2n d'ESO. 
Elaboració, seguiment i 
avaluació del material.
- Cooperació en tasques 
de millora de l'acció 
educativa
- Tasques de gestió.
Observacions: 
Cal tenir present que 
l'escola és un centre de 3 
a 18 i es poden definir 
necessitats concretes 
d'una etapa o fer un 
anàlisi
més complert de les 
competències que té 
l'equip d'atenció a la 
diversitat en general.

 3Barcelona
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6081 Escola Pia de 
Sarrià

03/10/2012

31/05/2013

escolar a convenir 1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Conèixer l'organització 
funcional i acadèmica del 
centre
Conèixer les 
característiques de 
l'alumnat de secundària
Desenvolupar 
competencies personals i 
professionals per a la 
docència
Recollir informació i 
bibliografia relacionada 
amb les pràctiques
Col·laborar en actuacions 
professor-tutor
Observar algunes 
intervencions.
Conèixer els recursos 
necessaris per a 
dissenyar una UD
Implementar la UD al seu 
nivell
Desenvolupar actituds 
d'autoanàlisis i 
autoavaluació
 
- Participació proves i 
elaboració informes
 - Seguiment casos: 
Realitzar traspàs de les 
fitxes d'avaluació 
alumnes. Alumnes nous.
- Portar un registre de les 
diferents tasques i 
activitats que 
desenvolupa el psicòleg
 - Orientació escolar i 
professional  - Treball de 
recerca

  2-3Barcelona
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6151 Ajuntament de 
Castellar del 
Vallès

03/10/2012

31/05/2013

 de 15 a 
18  a 
convenir 

La tarda 
del dilluns.

1 Intervenció 
psicològica a 
benestar social

  Activitats:
- Participació com 
element de suport a grup 
de teatre en el que els 
actors/actrius son malalts 
mentals, a la preparació 
d'una representació 
teatral.

 Evolució 
individual i de 
grup de 
malalts 
mentals.

1,2Castellar 
del Vallès

6171 Escola Pia de 
Terrassa

03/10/2012

31/05/2013

escolar a convenir 1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Dependrà de si es tracta 
de primària o secundària:

Coneixement tasques 
pròpies del departament, 
tasques de prevenció i 
planificació casos 
concrets, avaluacions 
longitudinals, utilització 
d'instruments d'avaluació

 2Terrassa

6191 Colegio Pureza 
de María

03/10/2012

31/05/2013

de 9 a 
13h.

poden triar 1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Participar en la tasca 
orientadora de la 
psicòlega.
Seguiment de casos 
psicopedagògics.

plaça a 
CONFIRMAR 
AL 
SETEMBRE

2Sant Cugat 
del Vallès

6211 PSICO-3 03/10/2012

31/05/2013

tardes 
15.30 a 
20:30

 poden 
triar.

2 Addiccions CENTRE QUE ARA ES 
DENOMINA:   PSICO- 3 

Activitats:
- Observació de casos
- Administració de tests
- Petites intervencions 
directes
 Organització d'una sessió 
abans d'acabar el 
pràcticum

 1 Mollet del 
Vallès
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6222 Centre de Dia de 
Neurologia de la 
Conducta i 
Psicogeriatria

03/10/2012

31/05/2013

Matins 
de 10.30  
a 14 
hores o 
bé tardes 
de 15 .30 
a 18. 

2 a 
escollir

4 Demències Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
ambulatòria

 Activitats:
- Col.laboració en les 
valoracions i realització, 
elaboració de plans 
terapèutics i d'altres 
activitats que es realitzin 
en el Centre de Dia
Suport als professionals 
en les tasques 
d'estimulacio cognitiva.
Tallers de memòria.
Participació en els tallers 
ocupacionals.
Conèixer les estratègies 
de contenció als malalts 
afectats de demència.
Informació del Centre de 
Dia per a futurs residents

Tenir interès 
per les 
persones 
grans en tots 
els aspectes. 
No tancar-se 
a les 
valoracions 
exclusivament.
 Voler tenir 
tracte directe 
amb avis/es.

1Barcelona

6231 Col·legi Maristes 
Champagnat

a confirmar

a confirmar

9 a 13h  
15.30 a 
17.30h

de dilluns 
a 
divendres,
 matins

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

 Seguiment alumnes.
 Passació proves 
col.lectives a tot l'alumnat 
i proves individuals.
 Assessorament
Assistència a juntes 
d'avaluació
 Seguiment casos 
específics.
Sociogrames.
Organització de 
l'orientació escolar.

2Badalona
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6251 Immaculat Cor de 
Maria

03/10/2012

31/05/2013

. Matins  
9 a 13 
hores a 
convenir

dilluns o 
dimarts o 
ambdós

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Z- No 
consta en 
llista

Detecció i observació a 
l'aula. Us d'eines 
diagnòstiques.
- Estudi general de grups, 
i estudi individual de casos
Observació d'entrevistes 
a pares.
- Altres en funció de la 
Programació General del 
curs
Col·laboració en la 
intervenció en transtorns 
d'aprenentatge i conducta.
Col·laboració en el treball 
grupal amb alumnes amb 
necessitats educatives.

2Sant Feliu 
de Codines

6261 Àgora, centre de 
dia

03/10/2012

31/05/2013

Possibilit
ats: 
Dilluns-
Divendre
s: 10 a 
14 /  16 a 
20 h.

1 matí i 1 
tarda

2 Intervenció 
psicològica a 
benestar social

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
d’intername
nt

 Activitats:
- Coneixement de les 
proves d'avaluació 
psicològiques per a gent 
gran
- Observació i seguiment 
de casos
- Observació i participació 
en el programa de 
psicoestimulació 
cognitiva  que es 
desenvolupa en el centre
- Plantejament d'objectius 
terapèutics, seguiment i 
avaluació dels mateixos.
Observacions:
Cognitivo-conductual

 La psicòloga 
hi és en 
algunes 
hores, no en 
totes.

1Barcelona
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6291 Viver de Bell-lloc 03/10/2012

31/05/2013

16.00   
a   20 h

2 tardes a 
triar

1 Teràpies 
ocupacionals i 
rehabilitadores

Formació i 
ocupació 
laboral

 Activitats:
-Tutorització i seguiment 
d'un o dos usuaris.
Confecció i realització 
d'un taller de lecto-
escriptura i estimulació de 
dèficits cognitius. 

participació en les 
programes que es porten 
a terme relacionats amb: 
potenciació autonomia 
personal, manteniment 
capacitats residuals, 
facilitació integració social 
i realització personal...
-
 Participació en els 
programes de promoció 
en l'àmbit professional

  
Coneixements
 en l'àmbit de 
la 
discapacitat, 
transtorns de 
conducta i 
malaltia 
mental i 
confecció de 
programes 
d'intervenció.

2Cardedeu

6501 CEIP. EL SOLELL 1/10/2012

31/05/2013

00 00 00 A escollir 1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Observacions d'aula
Participació en reforç amb 
grups petits d'alumnes·
Recolçament en la 
diagnosi d'alumnes amb 
dificultats d'aprenentatge

2LA PALMA 
DE 
CERVELLO

6621 IES CAR 03/10/2012

31/05/2013

00 00 00 a convenir 2 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Orientació 
professional

Docència en grups. 
Tutories reduïdes. Reforç 
a aquel alumne amb 
dificultats aprenentatge. 
Assistència en reunions 
d'avaluació i coordinació 
equips interns i externs.

1Sant Cugat 
del Vallès
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6671 IES Manel de 
Montsuar

3/10/2012

31/05/2013

escolar. 
A 
convenir

Cada dia, 
especialm
ent 
dilluns, 
dimarts i 
dijous

2 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Classe directa en petit 
grup
Observació sessions 
tutorials: sexualitat, 
alimentació, cond. risc
Participació elaboració 
Plans Individualitzats
Participació classes grups 
adaptats, aula oberta
Competències bàsiques

2LLEIDA

7621 Institut Premià de 
Mar 
(Departament 
d'orientació)

3/10/2012

31/05/2013

En horari 
escolar, 
a 
convenir

2 dies a 
convenir

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Relacionades amb 
tasques docents i 
psicopedagògiques 

Premià de 
Mar

7731 Associació 
Catalana per a la 
Infància 
Maltractada

14/09/2012

09/09/2013

A 
convenir

A 
determinar

1 Atenció bio-psico-
social a la infància 
(0-6 anys)

Atenció bio-
psico-social 
a la infància 
(6-14 anys)

Observar contacte amb 
els centres educatius i 
participació en reunions 
amb el professorat i 
l'equip d'ACIM.
Participar en tallers amb 
els centres, buidat i 
anàlisi (quantitativa y 
qualitativa) de les dades i 
observacions obtingudes, 
participació en 
l'elaboració de la resposta 
educativa

2Barcelona

9112 Col·legi Jesus 
Salvador

03/10/2012

31/05/2013

 (horari 
escolar)

1 o  DIa 
SETMANA

2 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Avaluació de casos 
derivats al gabinet.
Petites intervencions 
psicopedagògiques
Passació de proves 
col.lectives
Observació entrevistes 
coordinació
Participació a tallers 
psicoeducatius a l'ESO

 Seria 
recomanable 
romandre al 
centre tot l'any

2Sabadell
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Tutor Acadèmic Ezpeleta Ascaso, Lourdes

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

4011 Centre ACIDH 01/10/2012

30/05/2013

De 9 a 
12:00

Flexible 1 Deficiència mental -Participació en els crèdits 
d’habilitats socials i 
emocionals de la ESO 
Adaptada (usuaris 12-18 
anys)
-Participació en les 
classes d’habilitats 
socials dels PQPI ( 
usuaris 16-25 anys) i del 
Servei Ocupacional 
d’Inserció (taller ámbit 
laboral, edat usuaris de 
18-65 anys) 
-Suport a les aules

 L’alumne pot 
fer un itinerari 
pels diferents 
serveis de 
l’acidH i tindrà 
la possibilitat 
de veure els 
diferents 
àmbits 
d’actuació del 
psicòleg en el 
camp de la 
discapacitat 
intel•lectual.
- 
Coneixements
 sobre 
discapacitat 
intel·lectual i 
psicopatologia
.

1Barcelona
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4821 AIS Atenció i 
Investigació en 
Socioaddiccions

01/10/2012

31/05/2013

Qualsevol
 dia de la 
setmana 
de 
dilluns a 
divendres
 de 10:00 
a 13:00

1 dia 1 Addiccions - Observació de primeres 
entrevistes 
- Realització 
d'exploracions 
psicodiagnòstiques
- Assistència a 
conferències impartides 
per AIS
- Assistència a sessions 
de prevenció d'escoles
- Formació a través de 
lectures sobre 
dependències no 
químiques

 Poder 
participar en 
sessions 
clíniques 
dependrà de 
la 
disponibilitat i 
el 
consentiment 
autoritzat dels 
pacients
Bon nivell 
d'anglès
Coneixements
 entorn 
informàtic i 
bases de 
dades
Coneixements
 de bateries i 
tests 
psicològics

1Barcelona

5051 Tallers Xavier 
Quincoces/Funda
ció Privada 
Vallès Oriental

01/10/2012

31/05/2013

A 
concretar 
amb 
l'alumne 
entre 
10:00 a 
17:00

Com a 
mínim un 
dia a la 
setmana

1 Deficiència mental - Elaboració de 
psicodiagnòstics
- Informes psicològics
- Orientació de la 
intervenció/tractament
- Seguiment psicològic
- Supervisió de casos
- Assistència a sessions 
clíniques
- Seguiment d'un cas

Estar cursant 
l'itinerari de 
psicologia 
clínica.
Motivació i 
ganes 
d'aprendre

1La Roca 
del Vallés
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5221 Residència 
Canigó

1/10/2012

31/05/2013

entre les 
9.30 i les 
17

a convenir 2 Deficiència mental •Elaboració dels 
programes d’atenció 
individual en funció de les 
diferents àrees de 
intervenció
•Valoració, avaluació i 
seguiment dels aspectes 
implicats en el PAII
•Elaboració de programes 
d’intervenció conductual 
de les persones ateses
•Valoració, avaluació i 
seguiment de les 
intervencions conductuals 
necessàries en funció de 
les característiques dels 
usuaris
•Seguiment del programa 
d’activitats

Sensibilització
 envers el 
tipus 
d'equipament 
i servei que 
s'ofereix en 
entorns 
residencials

1Cerdanyola 
del Vallès

5401 ANDI-DOWN 
SABADELL

01/10/2012

30/01/2013

Per 
determina
r

Per 
determinar

2 Deficiència mental - Suport a activtats de 
formació, reflexió i 
interiorització dels habits 
necessaris per anar 
adquirint més autonomia 
(en grups d’infants o 
joves).
- Suport a activitats de 
formació pràctica sobre la 
vida independent (cap de 
setmana).
- Suport a activitats de 
frmació en habilitats 
socials i emocionals 
(grups reduïts de joves)
- Acompanyament i suport 
a reeducacions (atenció 
psicològica, problemes 
conductuals...)

 -Motivació, 
ser una 
persona 
oberta i 
flexible.
 -Estar 

disposat a 
donar i a 
rebre, a 
ensenyar i 
aprendre.

1Sabadell
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5402 ANDI-DOWN 
SABADELL

1/2/2013

30/05/2013

A 
determina
r

A 
determinar

2 Deficiència mental - Suport a activtats de 
formació, reflexió i 
interiorització dels habits 
necessaris per anar 
adquirint més autonomia 
(en grups d’infants o 
joves).
- Suport a activitats de 
formació pràctica sobre la 
vida independent (cap de 
setmana).
- Suport a activitats de 
frmació en habilitats 
socials i emocionals 
(grups reduïts de joves)
- Acompanyament i suport 
a reeducacions (atenció 
psicològica, problemes 
conductuals...)

 -Motivació, 
ser una 
persona 
oberta i 
flexible.
 -Estar 

disposat a 
donar i a 
rebre, a 
ensenyar i 
aprendre.

1Sabadell

6431 Fundació Privada 
Institut de 
Psicologia

01/10/2012

1/06/2012

8:30-
12:30    
i   16-20

A escollir 
però 
combinant
 matins i 
tardas

2 Atenció clínica 
infantojuvenil

AVALUACIÓ 
PSICOLÒGICA de 
trastorns d'inici en la 
infantesa (MATINS)
- Observació 
d'avaluacions 
psicològiques
- Correcció de proves
- Passació de proves
- Elaboració d'informes 
psicològics

INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA de 
trastorns d'inici en la 
infantesa (TARDES)

- Observació de sessions 
d'intervenció psicològica

Obligatori 
alumnat 
itinerari clínic

1Barcelona
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6611 Centre IADA 1-10-2012

31/01/2013

10 a 14 o 
14 a 18

A 
convenir 
de dilluns 
a 
divendres

2 Trastorns 
Alimentaris

- Observació teràpies de 
grup
-Observació teràpies de 
grup
-Observació teràpies 
individuals
-Seguiment reunions 
d’equip
-Realització tallers i 
dinàmiques
-Realització entrenaments 
a familiars
-Estada a menjador per 
ajudar a reeducacions
-control tests 

Coneixements
  de 
psicologia  
clínica, 
habilitats per 
a treballar en 
grup.

1Sabadell

6612 Centre IADA 1-2-2013

30/05/2013

10 a 14 o 
14 a 18

A 
convenir 
de diiluns 
a 
divendres

2 Trastorns 
Alimentaris

-Observació teràpies de 
grup
-Observació teràpies 
individuals
-Seguiment reunions 
d’equip
-Realització tallers i 
dinàmiques
-Realització entrenaments 
a familiars
-Estada a menjador per 
ajudar a reeducacions
-Control tests 

Coneixements
  de 
psicologia  
clínica, 
habilitats per 
a treballar en 
grup.

1Sabadell

miércoles, 20 de junio de 2012 Página 20 de 136



7741 Centre Rocafort 19/10/2012

30/05/2013

de les 9 
a les 13 
(dimarts) 
i de les 
13 a les 
20 
(dijous)

Dimarts i 
dijous

1 Trastorns 
Alimentaris

Unitat de Trastorns de la 
conducta alimentària: 
Tractament especialitzat 
en anorèxia, bulímia i 
TANE.
Dimarts: presentació i 
seguiment de casos en la 
sessió clínica de l'equip. 
Participació en les 
tasques del centre. 
Correcció de psicometria

Dijous: Unitat 
de trastorns 
de la 
conducta 
alimentària: 
supervisió i 
control de 
menjador; 
acompanyame
nt terapèutic; 
dinamització; 
observació 
taller de 
relaxació; 
observació 
teràpia de 
grup
Recomanat 
assigantures 
de 
psicopatologia
, diagnòstic i 
tractament. 
Es valorarà 
interès pels 
TCA, 
coneixement 
de tècniques 
de relaxació i 
assertivitat.

1Barcelona

miércoles, 20 de junio de 2012 Página 21 de 136



47911 Centre de 
Prevenció i 
Tractament 
d'Anorèxia i 
Bulimia

01/10/2012

31/12/2012

9:00-
14:00 o 
13:00-
18:00

De dilluns 
a 
divendres

3 Trastorns 
Alimentaris

- Formació en trastorns 
alimentaris
- Formació en intervenció 
psicològica i 
psicoterapèutica en 
trastorns alimentaris
- Observació programa 
hospital de día
- Observació teràpies de 
grup, sessions 
multifamiliars i entrevistes 
familiars.
- Tallers
- Tasques de control de 
pes, medicació, 
acompanyament durant 
els àpats, registre de 
teràpies i lectura del 
comportament no verbal 
del pacient

Especialitat 
psicologia 
clínica.
Coneixement 
de 
psicopatologia
 adults i 
infants i 
psicodiagnòsti
c
Entrevista 
prèvia abans 
d’iniciar les 
pràctiques

1Barcelona

47912 Centre de 
Prevenció i 
Tractament 
d'Anorèxia i 
Bulimia

07/01/2013

30-3-2013

9:00-
14:00 o 
13:00-
18:00

De dilluns 
a 
divendres

2 Trastorns 
Alimentaris

- Formació en trastorns 
alimentaris
- Formació en intervenció 
psicològica i 
psicoterapèutica en 
trastorns alimentaris
- Observació programa 
hospital de día
- Observació teràpies de 
grup, sessions 
multifamiliars i entrevistes 
familiars.
- Tallers
- Tasques de control de 
pes, medicació, 
acompanyament durant 
els àpats, registre de 
teràpies i lectura del 
comportament no verbal 
del pacient

Especialitat 
psicologia 
clínica.
Coneixement 
de 
psicopatologia
 infantil i 
d'adults i 
psicodiagnòsti
c
Entrevista 
prèvia abans 
d’iniciar les 
pràctiques

1Barcelona
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47913 Centre de 
Prevenció i 
Tractament 
d'Anorèxia i 
Bulimia

01/04/2013

30/06/2013

9:00-
14:00 o 
13:00-
18:00

De dilluns 
a 
divendres

2 Trastorns 
Alimentaris

- Formació en trastorns 
alimentaris
- Formació en intervenció 
psicològica i 
psicoterapèutica en 
trastorns alimentaris
- Observació programa 
hospital de día
- Observació teràpies de 
grup, sessions 
multifamiliars i entrevistes 
familiars.
- Tallers
- Tasques de control de 
pes, medicació, 
acompanyament durant 
els àpats, registre de 
teràpies i lectura del 
comportament no verbal 
del pacient

Especialitat 
psicologia 
clínica.
Coneixement 
de 
psicopatologia
 infantil i 
d'adults i 
psicodiagnósti
c
Entrevista 
prèvia abans 
d’iniciar les 
pràctiques

1Barcelona

49311 Institut de 
Trastorns 
Alimentaris

15/10/2012

14/02/2013

2 matins 
(9h a 
15h), o  
2 tardes 
(de 15h 
a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda (a 
concretar
)

Dos dies 4 Trastorns 
Alimentaris

• Observació i registre 
teràpia de grup.
• Reeducació d’hàbits 
alimentaris.
•• Observació i registre 
teràpia de grup.
• Reeducació d’hàbits 
alimentaris.
• Activació i dinamització 
dels pacients en els 
tallers terapèutics.
• Treball de casos clínics 
amb els terapeutes del 
centre.
• Possibilitat de 
col•laborar en 
investigacions.
• Possibilitat d’assistir a 
les jornades familiars.

 2 matins (9h 
a 15h), o 2 
tardes (de 
15h a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda (a 
concretar 
amb el 
centre) + 
reunió 
setmanal 
obligatòria : 
dimecres de 
12.30h a 
13.30. 
Es realitza 
entrevista 
prèvia amb 
l’alumne

1Cabrils
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49312 Institut de 
Trastorns 
Alimentaris

15/02/2013

15/06/2013

2 matins 
(9h a 
15h),  2 
tardes 
(de 15h 
a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda.

2 días 4 Trastorns 
Alimentaris

• Observació i registre 
teràpia de grup.
• Reeducació d’hàbits 
alimentaris.
• Activació i dinamització 
dels pacients en els 
tallers terapèutics.
• Treball de casos clínics 
amb els terapeutes del 
centre.
• Possibilitat de 
col•laborar en 
investigacions.
• Possibilitat d’assistir a 
les jornades familiars.

2 matins (9h 
a 15h),  2 
tardes (de 
15h a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda (a 
concretar 
amb el 
centre) + 
reunió 
setmanal 
obligatòria : 
dimecres de 
12.30h a 
13.30. 
Es realitza 
entrevista 
prèvia amb 
l’alumne.

1Cabrils

49321 Institut de 
Trastorns 
Alimentaris

15/10/2012

14-2-2013

2 matins 
(9h a 
15h),  2 
tardes 
(de 15h 
a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda+ 
dimecres 
12:30

2 dies 7 Trastorns 
Alimentaris

•• Observació i registre 
teràpia de grup.
• Reeducació d’hàbits 
alimentaris.
• Activació i dinamització 
dels pacients en els 
tallers terapèutics.
• Treball de casos clínics 
amb els terapeutes del 
centre.
• Possibilitat de 
col•laborar en 
investigacions.
Possibilitat d’assistir a les 
jornades familiars.

2 matins (9h 
a 15h),  o 2 
tardes (de 
15h a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda (a 
concretar 
amb el 
centre) + 
reunió 
setmanal 
obligatòria : 
dimecres de 
12.30h a 
13.30. 
Es realitza 
entrevista 
prèvia amb 
l’alumne

1Barcelona
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49322 Institut de 
Trastorns 
Alimentaris

15-2-2013

31-5-2013

2 matins 
(9h a 
15h), o 2 
tardes 
(de 15h 
a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda 
+dimecre
s 12:3

2 dies 7 Trastorns 
Alimentaris

•• Observació i registre 
teràpia de grup.
• Reeducació d’hàbits 
alimentaris.
• Activació i dinamització 
dels pacients en els 
tallers terapèutics.
• Treball de casos clínics 
amb els terapeutes del 
centre.
• Possibilitat de 
col•laborar en 
investigacions.
• Possibilitat d’assistir a 
les jornades familiars.

2 matins (9h 
a 15h),  2 
tardes (de 
15h a 21h) o 
1 matí i 1 
tarda (a 
concretar 
amb el 
centre) + 
reunió 
setmanal 
obligatòria : 
dimecres de 
12.30h a 
13.30. 
Es fa 
entrevista de 
selecció. 

1Barcelona
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Tutor Acadèmic Font Guiteras, Antoni

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

3161 Departament de 
psicologia 
oncològica

01/01/13

31/05/13

8-14,  15-
17,30

dimarts + 
dos dies 
a escollir

2 Intervenció 
psicològica a 
benestar social

Assessoram
ent sobre la 
salut

3.- Investigación: 
participación en líneas de 
investigación que se 
estén desarrollando por 
parte del equipo 
profesional. 4.- Docencia: 
participación en 
conferencias en JJLL así 
como en formación a 
voluntarios.

Entrevista 
prèvia amb 
el tutor 
acadèmic 
(Antonio.Fo
nt@uab.cat)

Perfil 
proactivo, 
iniciativa e 
ilusión por 
trabajar en 
equipo. 
Imprescindible
 capacidad de 
adaptación a 
un equipo de 
trabajo desde 
la humildad y 
el respeto. 
Conocimiento 
de 
habilidades 
básicas de 
comunicación 
(escucha 
activa y 
empatía) 
Obligatorio 
haber 
cursado 
asignaturas 
de clínica 
asistencial y/o 
Psicología de 
la salud.
Participación 
activa en los 
diferentes 
campos.

1Barcelona
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Tutor Acadèmic Forns Serrallonga, Dolors

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

2862 CSMIJ Nou 
Barris Barcelona

15/10/2012

31/05/2013

matins 2  
dies(dimar
ts i un 
altre dia a 
convenir)

2 Addiccions - Assistència als rapports 
clínics i estratègies 
terapèutiques (Reunions 
d'equip)
- Assistència a primeres 
visites amb els terapeutes
- Assistència a les 
sessions clíniques
- Assistència a les 
reunions clíniques
- Assistència i participació 
al Seminari clínic de la 
Fundació Nou Barris
- Assistència a les 
reunions d'Equip del 
Programa de Suport a les 
Residències de la DGAI 

 Orientació 
dinàmica

1Barcelona

4361 Ajuntament 
d'Abrera. Servei 
Psicològic 
Municipal

15/10/2012

31/05/2013

Matins 
de 9 a 
14h. 
Tardes  
(dimarts i 
dimecres)
 

Hores i 
dies a 
convenir

1 Addiccions - Utilització instruments 
d'avaluació 
- Psicoterapia infantil i 
dinàmica grupal 
- Tècniques d'entrevista

 Model teòric: 
Psicologia 
sistèmica

1Abrera

4391 CSMIJ Hospitalet 
de Llobregat

15/10/2012

31/05/2013

De 8 a 
14 hores. 
Horari a 
concretar 
amb 
l'alumne

Matins a 
concretar

1 Atenció clínica 
infantojuvenil

Assistència sessions 
clíniques i psicoterapies 
de grup de nens, 
adolescents i/o pares / 
Observació primeres 
visites a l'Àrea Bàsica

Orientació 
teòrica del 
Centre: 
Psicodinàmica
 

1Hospitalet 
de 
Llobregat

miércoles, 20 de junio de 2012 Página 27 de 136



4461 Centre de 
Psiquiatria i 
Psicologia

a confirmar

a confirmar

A 
convenir 
. Horari 
del 
centre: 9 
a 20 h. 
Matins: 
visites. 
Tardes: 
reeducaci
ons

A 
convenir: 
matins i 
tardes

3 Atenció clínica 
infanto-juvenil

- Observació primeres 
visites
- Observació 
d'exploracions clíniques 
- Observació de sessions 
psicopedagògiques de 
grup
- Realització de registres 
d'observació i sessions 
psicopedagògiques
- Realització 
d'exploracions, quan es 
consideri a l'alumne 
preparat 

Cursar o 
haver 
cursat 
l'assignatura
: 
Tractaments
 cognitivo 
conductuals 
en la 
infància i 
adolescènci
a.

Orientació 
cognitivo-
conductual

1Barcelona

4471 Hospital Sant 
Joan de Déu. 
Departament de 
Salut Mental

15/10/2012

31/05/2013

De les 9 
a les 20

A convenir 1 Atenció clínica 
infantojuvenil

Observació de primeres 
visites 
Observació d'exploracions 
i proves psicomètriques. 
Participació com a 
terapèuta en grups TDAH 
i HHSS. 
Assistència a sessions 
clíniques i bibliogràfiques.
Fer un "petit rotatori" per 
diversos serveis de 
l'Hospital.

Cursar o 
haver 
cursat les 
assignatures
: 
"Psicopatolo
gia de la 
infància i 
l'adolescènc
ia" i 
Avaluaió 
psicològica 
en clínica 
infantil i 
adolescent/
Avaluació 
psicològica 
clínica en la 
infància i 
l'adolescènc
ia"

Rotatori per: 
Hospital de 
dia 
infantojuvenil. 
Hospitalització
 d'adults. Amb 
els psicòlegs 
que fan 
psicoteràpia 
al CSMA i 
CAST. 
Exploracions 
psicològiques.
 Sessió 
informativa a 
l'Hospital de 
dia 
d'adults.Sessi
ó informativa 
al Centre de 
discapacitats.

1Manresa
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4576 Centre de Salut 
Mental Infantil i 
Juvenil (CSMIJ)

15/10/2012

31/01/2013

Matins 
de 8.30 a 
14 h. 

Dilluns/di
marts 
alterns. 
Dimecres 
optatiu. 

1 Atenció clínica 
infantojuvenil

Observació de primeres 
visites i processos 
psicodiagnòstics.
Assistència a les 
supervisions i les 
sessions clíniques del 
Centre.
Assistència opcional al 
seminari de formació 
teòricopsicoanalítica del 
CSMIJ
Assistència a l'Escola 
d'Educació Especial "El 
Pontarró" i al Centre 
Residencial d'Acció 
Educativa, dins dels 
programes específics de 
suport del CSMIJ en 
aquestes institucions.
Visita a l'Hospital de Dia 
d'Adolescents de 
Martorell.
Treball bibliogràfic

1Martorell

4943 Fundació Privada 
Adana

15/10/2012

31/05/2013

16 a 20 h. Una o 
dues 
tardes

1 Intervenció en el 
TDAH

Participació en les 
activitats del Centre: 
-Grups d'Habilitats Socials
-Reeducacions
-Altres

Model 
cognitivocond
uctual

1Barcelona
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4944 Fundació Privada 
Adana

15/10/2012

31/05/2013

de 9 a 13 
h.  

3 matins 2 Intervenció en el 
TDAH

Participació en el projecte 
de l'Educador Itinerant. 
Comprèn:
- Treball amb nens amb 
comportament disruptiu 
dins l'aula de l'escola 
ordinària on es troba 
escolaritzat i amb els 
seus mestres. 
- Formació en estratègies 
de maneig conductual i 
habilitats de comunicació i 
aplicació amb nens.

Model 
cognitivocond
uctual

1Barcelona

4991 Centre de 
Psicologia de Vic 
SCP

15/10/2012

31/05/2013

Horari 
del 
centre: 
9.30 h. a 
13.30 h. i 
de 15 h. 
a 19.30 h.

1 dia a 
convenir  
(dimarts, 
dimecres, 
dij)

2 Atenció clínica 
infantojuvenil

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
ambulatòria

Observació: visites adults, 
família, infantil, geriatria
Participació: visites 
infantils, reeducacions, 
grups HHSS, 
administració-correcció- 
tests 
psicotècnics,preparació 
material.
Tallers estimulació 
cognitiva (geriatria).

Cursar o 
haver 
cursat les 
assignatures
: Avaluació 
psicològica 
en clínica 
infantil i 
adolescent / 
Avaluació 
psicològica 
clínica en la 
infància i 
l'adolescènc
ia" i 
"Avaluació 
psicològica 
en clínica 
adults"

1Vic
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7313 Centre de 
Psicologia i 
Logopèdia

15/10/2012

22/05/2013

De  
15:30 a 
20:30 

2  tardes 
a convenir

2 Atenció clínica 
infantojuvenil

Reeducació 
del 
llenguatge

- Observació de sessions 
d'avaluació i tractament.
- Assistència a sessions 
de coordinació amb 
escoles i/o famílies.
- Elaboració de material.
- Portar a terme activitats 
de cas.

Molt 
important: 
Domini del 
català i 
castellà oral.

1Badalona
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7641 Centre Psicologia 
Pigmalió SLP

3/10/2012

30/05/2013

16.30 a 
20.30

1 dia de 
dilluns a 
dijous. 
Possibilita
t 
d'ampliar.

1 Atenció clínica 
infantojuvenil

Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagò
gica

- Observar primeres visites
- Observar i participar en 
intervenció clínico-
educativa. 
- Observar i participar en 
exploracions 
neuropsicològiques.
- Observar i participar en 
els grups d'HHSS.

Cursar o 
haver 
cursat les 
assignatures
: 1) 
"Avaluació 
psicològica 
en clínica 
infantil i 
adolescent/
Avaluació 
psicològica 
clínica en la 
infàncial i 
l'adolescènc
ia", 2) 
"Psicopatolo
gia de la 
infància i 
l'adolescènc
ia" i 3) 
"Tractament
s 
conductuals 
en la 
infància i 
l'adolescènc
ia/ 
Tractaments
 
conductuals 
cognitius en 
la infància i 
l'adolescènc
ia".

1Sant Cugat 
del Vallés
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9013 Centre de 
Desenvolupament
 Infantil i Atenció 
Precoç del Garraf

15/10/2012

31/05/2013

Horari 
del 
centre: 
de 
dilluns a 
divendres
 de 9 a 
13h. i de 
15 a 19h. 

A 
convenir 
amb el 
centre

1 Atenció bio-psico-
social a la infància 
(0-6 anys)

- Observació de sessions 
terapèutiques. 
- Participació en algunes 
activitats de les sessions 
terapèutiques. 
- Comentari de casos, 
material lúdic i 
d'exploració.
- Accés a la bibliografia 
del Centre.

 1Vilanova i 
la Geltrú

9061 Centre de 
Desenvolupament
 Infantil i Atenció 
Precoç DAPSI 
Sant Cugat

15/10/2012

31/05/2013

Horari 
del 
centre: 
de l9 a 
18h. 

Dimarts i 
altres 
dies a 
convenir 

1 Atenció bio-psico-
social a la infància 
(0-6 anys)

- Observació de sessions 
de tractaments.
- Assistència a reunions 
d'equip.
- Assistència a les 
sessions clíniques.
- Assistència a 
coordinacions amb 
Escoles bressol, CAPS i 
membres d'altres 
institucions

  1Sant Cugat 
del Vallés

9062 Centre de 
Desenvolupament
 Infantil i Atenció 
Precoç DAPSI 
Cerdanyola

15/01/2013

30/05/2013

Mati: 9-
13 h. 
Tarda:15 
a 19 h.

Un mati i 
una tarda 
a 
convenir 
amb el 
centre

1 Atenció bio-psico-
social a la infància 
(0-6 anys)

Observació de les 
sessions de tractament. 
Participació en reunions 
de coordinació amb 
escoles i escoles bressol. 
Assistència a les sessions 
clíniques del centre.

Equip 
multidisciplinar

1Cerdanyola 
del Vallés
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42911 Consorci 
Hospitalari de 
Terrassa - Servei 
de Psicologia 
Infanto-Juvenil

15/10/2012

27/06/2013

8.15 h. a 
14.30 h.

dimarts, 
dimecres 
i dijous 
de 8.15 a 
14.30 h.

1 Atenció clínica 
infantojuvenil

- Assistència a primeres 
visites i visites de 
seguiment
- Assistència a seminaris-
jornades
- Preparació i presentació 
de sessions clíniques
- Administració, correcció 
i valoració de proves amb 
el tutor
- Seguiment de casos a 
planta
- Redacció d'informes
- Possibilitat de publicació 
d'articles a la premsa.
- Participació en el 
tractament 
cognitivoconductual.
- Participació com a 
coterapeuta en grups de 
pacients amb TDAH, TEA.
- Participació com a 
coterapeuta en grups de 
pares  (TDAH, TEA, ...) 

Cursar o 
haver 
cursat: 1)  
"Tractament
s 
conductuals 
en la 
infància i 
adolescènci
a/Tractamen
ts cognitius 
conductuals 
en la 
infància i 
adolescènci
a ", 2) 
"Avaluació 
psicològica 
en clínica 
infantil i 
adolescent/
Avaluació 
psicològica 
clínica en la 
infància i 
l'adolescènc
ia " i 3) 
"Psicopatolo
gia de la 
infància i 
l'adolescènc
ia".

Orientació 
cognitivocond
uctual

1Terrassa
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42912 Consorci 
Hospitalari de 
Terrassa - Servei 
de Psicologia 
Infanto-Juvenil

a confirmar

a confirmar

8.15 h. a 
14.30 h.

dilluns, 
dimecres 
i 
divendres 
de 8.15 a 
14.30 h.

2 Atenció clínica 
infantojuvenil

- Assistència a primeres 
visites i visites de 
seguiment.
- Assistència a seminaris-
jornades
- Preparació i presentació 
de sessions clíniques
- Administració, correcció 
i valoració de proves amb 
el tutor
- Seguiment de casos a 
planta
- Redacció d'informes
- Possibilitat de publicació 
d'articles a la premsa
- Participació en el 
tractament 
cognitivoconductual
- Participació com a 
coterapeuta en grups de 
pacients (TDAH, TEA,...)
- Participació com a 
terapeuta en grups de 
pares (TDAH, TEA, etc....)

Cursar o 
haver 
cursat 
"Tractament
s 
conductuals 
en la 
infància i 
adolescènci
a  / 
Tractaments
 
cognitivocon
ductuals en 
la infància i 
l'adolescènc
ia", 
"Avaluació 
psicològica 
en clínica 
infantil i 
adolescent / 
Avaluació 
psicològica 
clínica en la 
infància l i 
l'adolescènc
ia " i 
"Psicopatolo
gia de la 
infancia i 
l'adolescènc
ia"

 
- Orientació 
cognitivocond
uctual

1Terrassa
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43111 Centre de 
Desenvolupament
 Infantil i Atenció 
Precoç Rella

15/10/2012

31/05/2013

A 
convenir 

A convenir 4 Atenció bio-psico-
social a la infància 
(0-6 anys)

 - Observacio de les 
sessions de tractament en 
el CDIAP.
 - Assistència i suport 
directa a un alumne, a 
l'Escola ordinària on es 
troba escolaritzat.
 - Assistencia a sessions 
de coordinacio amb 
l'escola.
 - Assistencia a sessions 
cliniques del CDIAP.

Equip 
multidisciplinar

1Barcelona

72521 Centre de 
Psicologia 
Aridane SCP

15/10/2012

31/01/2013

15.30 a 
20 hores 
de 
dilluns a 
divendres

3 tardes 
de dilluns 
a 
divendres

1 Atenció clínica 
infantojuvenil

Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagò
gica

1 - Participació activa en 
el procés psicoterapèutic
- Anamnesi
- Exploracions 
diagnòstiques
- Diagnòstic
- Intervenció terapèutica
2 - Estudi i seguiment 
d'altres casos
(Tasques a realitzar en 
funció de les aptituds i 
actitud de l'alumne)

Models 
teòrics:
Adults: 
Teràpia 
humanista,ter
àpia 
cognitivocond
uctual,hipnosi
s clínica
Infanto-
juvenil: 
Teràpia 
cognitivocond
uctual, 
Teràpia de 
joc i Model 
dinàmic.

1Sabadell
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72522 Centre de 
Psicologia 
Aridane SCP

15/02/2013

31/05/2013

De 
dilluns a 
divendres
, de 
15.30h.  
a 20 h. 

3 tardes 
de dilluns 
a 
divendres

1 Atenció clínica 
infantojuvenil

Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagò
gica

1 - Participació activa en 
el procés psicoterapèutic:
  - Anamnesi
  - Exploracions 
diagnóstiques
  - Intervenció terapèutica
  - Correcció de proves
2 Estudi i seguiment 
d'altres casos.(Tasques a 
realitzar en funció de les 
aptituds i actitud de 
l'alumne)

Models 
teòrics:
- Adults: 
Cognitvocond
uctual/Teràpia
 
huumanista/hi
pnosi cínica.
- 
Infantojuvenil: 
Cognitivocond
uctual/Teràpia
 de joc/Model 
dinàmic.

1Sabadell
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Tutor Acadèmic Gomà Freixanet, Montse

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

1001 Centre 
Penitenciari 
d'homes de 
Barcelona La 
Modelo

15/10/2012

a determinar

a 
determina
r

1 Addiccions  Recomendaci
ons: 
Coneixements
 d'avaluació i 
diagnòstic

1Barcelona

1004 Centre 
Penitenciari 
Brians 1

15/10/2012

a determinar

a 
determina
r

a 
determinar

1 Addiccions   cap,excepte 
vocació per la 
temàtica

1Martorell

1010 Centre 
Penitenciari 
Quatre Camins

15/10/2012 a 
convenir

a convenir 1 Addiccions interes per la 
temàtica

La Roca 
del Valles
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1301 SPOTT Centre 
comunitari 
d'atenció a les 
drogodependènci
es

10/2012

06/2013

9 - 15h 
Matins/ A 
pactar 
amb el 
tutor de 
DL a DV

A pactar 
amb el 
tutor

1 Addiccions Seguiment de casos 
individuals conjuntament 
amb el professional.
Seguiment d'algun cas a 
nivell individual.
Participació en sessions 
de terapia familiar.
Participació en grups de 
prevenció de recaigudes.
Assistència a les sessions 
clíniques del centre.
Documentació i formació 
a nivell de 
drogodependències.
Programa lliure de 
drogues.
Programa per 
adolescents (NOU):
Informació i 
assessorament de forma 
telefònica i/o presencial.
Pautes concretes 
d’actuació per a enfrontar-
se a la situació derivada 
del consum.
Facilitem l’accés al 
Programa d’Intervenció 
per a joves i adolescents i 
les seves famílies.
Aplicació de proves als 
adolescents
Un espai educatiu que 
ajudi a modificar les 
actituds que han afavorit 
els consums de drogues, 
potenciant l’ adquisició 
d’hàbits i habilitats que 
afavoreixin el procés de 
maduració. 
Recolzament a la família 
com agent socialitzador 

Recomanacio
ns:
Es valora 
coneixements 
d'informàtica 
a nivell 
d'usuari.
Interes en 
adolescents i 
joves
Estar 
altament 
motivat degut 
a les 
característique
s del centre.
Haver cursat 
psicopatologia
Coneixement 
de 
psicoterapia

1Barcelona
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primordial en el 
desenvolupament del 
jove, mitjançant: suport i 
pautes d’actuació.

2353 Ajuntament de 
Barcelona - CAS 
Sants

05/10/2012

28/05/2013

A 
convenir

segons 
horaris

1 Addiccions . Observaciï¿½ primeres 
visites.
. Programa de reducciï¿½ 
de riscos.
. El contacte des de 
l'acompanyament.
. El contacte des del 
seguiment ambulatori.
. Administraciï¿½ de tests 
i qï¿½estionaris.
. Alcoholisme.
. Administraciï¿½ de tests 
i questionaris.
. Alcoholisme.
. Variables de qualitat.
. ObservaciÃ³ de les 
sessions clÃ-niques

 Recomanacio
ns:
. Orientacio 
humanista.
. Persona 
flexible per 
adaptar-se a 
les situacions 
del centre

1Barcelona
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2355 Ajuntament de 
Barcelona - CAS 
Horta-Guinardó

03/10/2012

30/05/2013

matins 9 
a 14 i 
Dm, DX i 
DJ 15.30 
a 20h

a 
concretar

2 Addiccions . Acompanyament 
primeres i seguiments 
individuals
. Programes 
d'alcoholisme.
. Programes de cessació 
tabaquisme.
. Programes lliures de 
drogues.
. Abordatge motivacional, 
terapèutic, farmacologic i 
de reducció de riscos.

 Recomanacio
ns:
. Orientació 
cognitiva-
conductual.
. Seguir les 
indicacions 
bàsiques i 
ritmes 
assistencials 
del CAS
. Adaptar-se 
al ritme del 
tutor del CAS
. 
Coneixements
 bàsics de 
drogodependè
ncies.
 . Programes 
alcohol, 
tabac, 
cocaïna i THC 
a nivell 
terapèutic i 
sobretot 
tècniques 
conductuals-
cognitives.
. Incorporar 
indimentària 
de la bata 
blanca del 
CAS.

1Barcelona
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2356 Ajuntament de 
Barcelona - CAS 
Nou Barris

05/10/2012

28/05/2013

variable/  
8 a 13h o 
de 15 a 
19h

a 
convenir, 
matins o 
tardes

1 Addiccions . Coneixer el circuit 
assistencial.
. Observacio d'entrevistes 
d'acollida i mediques.
. Participar en les 
sessions clï¿½niques i les 
reunions d'equip.
. Programes de 
reducciï¿½ de riscos.
. El contacte des de 
l'acompanyament.
. El contacte des del 
seguiment ambulatori.
. Coneixement recursos 
del CAS.
. Variables de qualitat.

Recomanacio
ns:
 . Orientacio 
clínica 
psicoanalitica.
 . Interes en 
aquest camp 
especï¿½fic.
 . 
Disponibilitat 
Horaria.

1Barcelona

4064 CAS Garrotxa. 
Centre d'Atenció i 
Seguiment de les 
Drogodependènci
es

15-10-2012

30-5-2013

a 
concretar

a 
concretar

2 Addiccions . Participació en les 
reunions d'equip.
. Assistència directa a les 
entrevistes individuals, de 
parella o familiar.
. Interconsultes 
hospitalàries.
. Participació en grups 
terapeutics.
. Coordinació amb altres 
serveis per projectes 
comuns.
Posar-se al dia de 
material informatiu sobre 
la temàtica.

Recomanacio
ns:
. Ser 
constant!!!!
. 
Confidencialita
t i respecte.
. Molt 
important: 
S'HI POT 
ANAR TOT 
L'ANY, 
EXCEPTE 
AGOST!!!!!!!
. 
Psicopatologia
 i tècniques 
d'intervenció

Olot
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4091 Centre 
d'Orientació 
Sanitària Ferran 
Salses i Roig. 
CAS de 
Drogodependènci
es

15/10/2012

15/05/2013

dimecres 
de 9:30 a 
13.30h

dimecres 
matí- i a 
convenir

1 Addiccions Z- No 
consta en 
llista

Assistencia a primeres 
visites.
Assistencia a visites de 
seguiment.
Reunio d'equip, sessions 
cliniques i bibliografiques.
Assistencia a reunions i 
activitats de treball 
comunitari.
Assistencia a jornades de 
formacio.

Recomanacio
ns:
capacitat i 
autonomia
treballar en 
grups 
interdisciplinar
is
Interes per 
l'atencio al 
drogodepende
nt.

1Rubi

4121 Centre 
d'Investigació i 
Tractament 
d'Addiccions

01/10/2012

30/05/2013

A 
concretar.

flexible, 
tota la 
setmana 
si es vol.

2 Addiccions Observar la dinàmica i el 
funcionament intern d'una 
comunitat terapèutica.
Conèixer totes les 
intervencies 
multidisciplinars de la 
comunitat.
Participació en la 
passació d'històries 
clíniques.
Assistència a les reunions 
d'equip de coordinació.

Recomanacio
ns:
Hi ha dos 
equips 
d'intervenció, 
un 
d'orientació 
dinàmica i un 
altre de 
cognitiu-
conductual.
Confidencialita
t.
Vehicle propi.
Es pot fer 
intensius de 
cap de 
setmana.

1Dosrius 
(BCN)
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4341 Servei d'Atenció 
a les 
Drogodependènci
es

01/10/2012

27/05/2013

mati de 
9h a 14h 
o  tarda 
15.30 a 
20.30

5 h 
setmanals
. DM 
tarda/DC 
mati/ DC 
tarda

1 Addiccions - Assistir com a 
observador actiu:
Sessions de discussiï¿½ 
clï¿½nica de casos.
Psicoterapies individuals i 
de parella.
Psicoterapia de grup 
(dimecres a la tarda).
- Assistï¿½ncia a 
sessions de formaciï¿½ 
interna mensualment 
(optatiu)
- Conï¿½ixer l'activitat 
assistencial i clï¿½nica de 
la resta de professionals 
de l'equip interdisciplinar
Assistï¿½ncia a les 
sessions de formaciï¿½ 
interna de periodicitat 
mensual (opcional)

Recomanacio
ns.
. Orientacio 
dinamica i 
sistemica
. Actitud, 
interes, 
motivacio i 
ganes
. Especial 
interes pel 
tema de les 
drogodepende
ncies.
. Alta 
motivacio per 
aprendre.
- Capacitat de 
questionament

1L'Hospitalet
 de 
LLobregat

4761 Centre d'Atenció i 
Seguiment de 
Drogodependènci
es

02/11/2012

30/3/2013

9 a 14 h a pactar, 
1 dia 
setmana

1 Addiccions  . Participacio en visites 
individuals a pacients o 
familiars.
 . Participacio en grup 
d'activitats (centre de dia).
 . Assistencia a sessions 
cliniques o bibliografiques.
 . Fonaments teï¿½rics

 Recomanacio
ns:
Coneixements
 en 
psicopatologia
 general i 
d'adults, 
entrevista 
clinica i 
habilitats de 
relacio 
interpersonal.
 
Confidencialita
t.
Interes.

1Sabadell
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4871 Creu Roja 
Barcelona

a confirmar

a confirmar

A 
concretar 
amb la 
tutora 
Maria 
Martinez.

1dia a la 
setmana

1 Addiccions  - Terapia indiv. com a 
coterapeuta.
 - seguiment psicològic.
 - primeres visites.
 - intervenció en drogues i 
la seva repercussió 
social, laboral, familiar, 
etc.

- Orientació 
teòrica del 
centre: 
Cognitiu-
conductual.
- Adults
Recomanacio
ns.
- Formació en 
diagnòstic i 
tractament. 
Tècniques 
d'investigació
- Iniciativa, 
capacitat 
d'empatia, 
comunicació i 
adaptació
- Discreció
- Ganes de 
participació i 
involucrar-se 
en les 
diferents 
tasques

1Barcelona
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4892 Comunitat 
Terapèutica Can 
Serra

1-5-2012

31-6-2013

Centre 
residenci
al, 
l'alumne 
pot ser 
estades 
de dif. 
dies i/o 
caps de 
setmana

a 
concretar 
amb 
l'alumne. 
Oct -Maig

2 Addiccions - Coneixement del 
funcionament d’una 
comunitat terapèutica 
professionalitzada.
- Observació 
intervencionsterapèutiques
.
- Participació en activitats 
educatives i 
psicoterapeutiques.
- Seguiment de 
programes específics. 
Comentari de casos 
clínics.

.Vehicle propi 
per accedir al 
centre, si fan 
estades 
llargues, es 
pot recollir 
estacio Renfe
.Orientació 
cognitiu-
conductual. 
.El centre és 
obert tot l'any 
i les 24 h.
Centre 
residencial.
Equip 
interdisciplinar
.
Recomanacio
ns:
- No ser 
consumidor 
actiu de 
substancies, 
excepte tabac.
- Sensibilitat 
vers la 
temàtica.
- 
Confidencialita
t.
- Respecte.

1Cabanelles 
(Girona)
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4921 Centre Català de 
Solidaritat

5 oct 2012

maig 2013

a 
determina
r

a 
determinar

1 Addiccions Assistència 
a 
drogodepen
dències

. Seguiment d'algún grup 
tereapéutic junt amb el 
professional
. Muntar activitats grupals 
on es pugui treballar la 
comunicació o 
l'autocontrol
. Treballar amb l'usuari la 
millora de la lecto-
escriptura

Tenen força 
usuàris 
inmigrants o 
sense 
escolarització.
Situat a 
Collserola a 7 
Km. de 
Barcelona.
Es pot 
enllaçar amb 
practiques al 
centre q 
tenen a BCN.
Recomanacio
ns:
Motivació
Capacitat per 
muntar un 
aactivitat 
grupal 
després d'una 
etapa 
introductòria i 
de 
coneixement 
dels usuàris

1, 2BCN
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5021 CAS Sarrià 02/10/2012

30/05/2013

de les 9 
a les 15h

divendres 1 Addiccions Assistencia com 
cooterapeuta als grups de 
terapia 
Assistencia a entrevistas 
quan sigui possible
Revisió d'articles
Aplicacio de tests

No tenir cap 
familiar en 
tractament al 
centre
No ser 
consumidor 
de sustàncies
Recomanacio
ns:
Interes i 
sensibillitat 
pel tema
Motivació per 
la temàtica i 
persona amb 
iniciativa

1Barcelona

6551 AMALGAMA - 7 oct 2012

Maig 2013

a 
convenir

a 
convenir, 
minim 4 h 
setmanals

1 Addiccions . assistencia a entrevistes
. assistencia a sessions 
clíniques
. assistencia a recursos 
terapeutics

joves i 
adolescents
. complir 
l'horari fixat
. complir les 
normes 
internes de 
seguretat
. reserva total 
i discreció
. 
confidencialita
t
. complir les 
orientacions 
del tutor

1Barcelona

6571 Unitat d'Atenció a 
les 
drogodependènci
es (UAD) de 
l'Hospital de 
Calella

oct 2012

juny 2013

a 
convenir

semestral 1 Addiccions . terapia individual
. exploracions 
neuropsicologiques
. primeres visites i 
sessions avaluacio

. model 
cognitiu i 
sistemic
. respecte, 
confidencialita
t i 
responsabilitat
.

1Calella
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6591 CAS de 
Drogodependènci
es. Servei de 
psiquiatria. 
Hospital 
Universitari Vall 
d'Hebron

octubre 2012

maig 2013

DL-DV 
09:00-
19:00

DM 14h-
15h, resta 
a convenir

3 Addiccions - observacio entrevista 
psicologica
- observacio psicoterapia 
individual
- observacio psicoterapia 
grupal
- practica en valoracio de 
la gravetat de l'adiccio 
(EUROPASI)

1 alumne per 
trimestre
horari 
adaptable a 
l'alumne
Recomanacio
ns:tenir 
coneixements 
de 
drogodepende
ncies

1Barcelona

6631 CAS DELTA oct 2012

juny 2013

DM i/o 
DX de 9 
a 14h. 

a convenir 1 Addiccions Sessions cliniques
Seguiment de casos.

1Badalona

6641 CAS Vilafranca 
del Penedès

octubre 2012

juny 2013

de 10 a 
15h

a convenir 1 Addiccions - presencia com a 
coterapeuta durant les 
psicoterapies tnt indv com 
familiars
- passacio i correccio de 
tests
- realitzacio de diagnostics
- revisio bibliografica
- revisio documentacio 
basica drogodependencies
- participacio en projectes 
de prevencio i reduccio de 
riscos

Recomanacio
ns:Motivacio 
i/o 
coneixement 
en l'ambit de 
les 
drogodepende
ncies

1Vilafranca 
Penedes

6691 CAS de 
Drogodependènci
es Baix Llobregat 
Nord

oct 2012

juny 2013

de 9 a 
13.30 
mati

dimarts 
matí /  
febrer-juny

1 Addiccions atenció alcoholisme i 
altres dependències
atenció comunitària en 
salut mental

1Olesa de 
Montserrat
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6692 CAS de 
Drogodependènci
es Baix Llobregat 
Nord

oct 2012

juny 2013

mati de 9 
a 13.30 / 
tarda 15 
a 19.30

dijous 
mati o 
tarda / oct-
febrer

1 Addiccions - alcoholisme
- atencio comunitaria en 
salut mental

- actitud 
receptiva i 
participativa

1Martorell

7671 Centre de Salut 
Mental i 
Addiccions

14/09/2012

9/09/2013

 de les 
8.30  fins 
a les 15h

dimarts i 
dijous. 

1 Assistència a 
drogodependèncie
s

Observació en la 
realització de primeres 
visite i successives de 
Psicologia. 
Observació en teràpies de 
grup per a cocaïnòmans i 
alcohòlics.. Participació 
activa en la discussió de 
casos amb el tutor. 
Comprensicó del 
funcionament del centre.

Interès en les 
drogodependè
ncies.

1Igualada
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Tutor Acadèmic Limonero Garcia, Joaquim

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

4293 Hospital de 
Terrassa. Unitat 
de cures 
pal·liatives

22/10/2012

31/05/2013

A 
convenir, 
en 
principi 
de 9:30-
13:30h

A 
convenir, 
un o dos 
dies 
setmana

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
d’internament

Aquest pràcticum es 
realitzarà en una unitat de 
cures pal·liatives d'un 
hospital (Hospital de 
Terrassa) a on atenen a 
malalts al final de la seva 
vida que pateixen una 
malaltia progressiva e 
inguarible.
L'alumne s'integrarà en la 
dinàmica de la unitat de 
cures pal·liatives per a 
desenvolupar un projecte 
d'anàlisi de la intervenció 
psicològica que es presta 
als malalts en situació 
terminal i a la seva 
família. L'alumne estarà 
en tot moment tutoritzat 
pel psicòleg de la unitat 
de cures pal·liatives que 
progressivament l' anirà 
introduint en aquest àmbil 
d'atenció i en la recerca 
que es vol desenvolupar.

(A) Haver 
cursat 
alguna de 
les 
següents 
assignatures
: 1) "Anàlisi 
Funcional 
en 
Psicologia 
de la salut / 
Psicologia 
de la salut: 
Fonaments",
 2) 
"Avaluació 
Psicològica 
en Clínica 
d'Adults", 3) 
"Psicopatolo
gia 
d'Adults".
(B) 
Entrevista 
amb el tutor 
acadèmic 
(Joaquin.Li
monero@ua
b.cat)
(C) 
Entrevista 
amb el tutor 
de centre

Molt 
important: 
Bona 
estabilitat 
emocional i 
no haver patit 
cap tipus de 
pèrdua 
recent. 
Els 
interessats 
hauran 
d'enviar un 
correu 
electrònic a 
joaquin.limone
ro@uab.cat 
explicant el 
motiu del seu 
interès per 
aquesta plaça 
i un mini CV.

1,2Terrassa
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Tutor Acadèmic Luque Cubero, Mª José / Sánchez Busques, Sonia

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

1218 EAP Sants-
Montjuïc (Servei 
Educatiu Sants-
Montjuïc)

a confirmar

a confirmar

150 
hores 
totals. 

1 matí i 
alguna 
tarda a 
convenir 
amb el 
centre

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

En el EAP se 
acompañará a un 
profesional en las tareas 
propias
de los equipos de 
asesoramiento 
psicopedagógico que 
éstos realizan en
colegios de educación 
infantil y primaria e 
institutos de educación
secundaria (atención a la 
diversidad, procesos de 
transición entre
etapas...etc.). 
Eventualmente, las 
prácticas permiten 
acceder a tareas enlas 
que los EAP coordinan 
sus actuaciones con otros 
servicios de su zona de 
influencia.

Barcelona
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1219 EAP Nou Barris 
(Servei Educatiu 
Nou Barris)

a confirmar

a confirmar

150 
hores 
totals

1 matí i 
alguna 
tarda a 
convenir 
amb el 
centre

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

En el prácticum se 
acompañará a un 
profesional del EAP en 
las tareas propias de los 
equipos de 
asesoramiento 
psicopedagógico que 
éstos realizan en colegios 
de educación infantil y 
primaria e institutos de 
educación
secundaria (atención a la 
diversidad, procesos de 
transición entre
etapas...etc.). 
Eventualmente, las 
prácticas permiten 
acceder a tareas en las 
que los EAP coordinan 
sus actuaciones con otros 
servicios de su zona de 
influencia.

Barcelona
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1220 EAP Vallès 
Oriental (Servei 
Educatiu del 
Vallès Oriental II)

a confirmar

a confirmar

150 
hores 
totals

a 
convenir 
amb el 
centre

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

En el prácticum se 
acompañará a un 
profesional del EAP en 
las tareas propiasbde los 
equipos de 
asesoramiento 
psicopedagógico que 
éstos realizan en colegios 
de educación infantil y 
primaria e institutos de 
educación secundaria 
(atención a la diversidad, 
procesos de transición 
entre etapas...etc.). 
Eventualmente, las 
prácticas permiten 
acceder a tareas en las 
que los EAP coordinan 
sus actuaciones con otros 
servicios de su zona de 
influencia.

Montmeló
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1221 EAP Ciutat de 
Sta. Coloma de 
Gramenet (Servei 
Educatiu Sta. 
Coloma de 
Gramenet)

a confirmar

a confirmar

150 
hores 
totals

Un matí a 
convenir 
(millor si 
és 
dimarts o 
dimecre

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

En el prácticum se 
acompañará a un 
profesional del EAP en 
las tareas propias de los 
equipos de 
asesoramiento 
psicopedagógico que 
éstos realizan en colegios 
de educación infantil y 
primaria e institutos de 
educación
secundaria (atención a la 
diversidad, procesos de 
transición entre
etapas...etc.). 
Eventualmente, las 
prácticas permiten 
acceder a tareas en las 
que los EAP coordinan 
sus actuaciones con otros 
servicios de su zona de 
influencia.

Santa 
Coloma de 
Gramenet
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1223 EAP Sant Cugat 
(Servei Educatiu 
del Vallès 
Occidental IV)

a confirmar

a confirmar

150 
hores 
totals

a 
convenir 
amb el 
centre

1 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

En el prácticum se 
acompañará a un 
profesional del EAP en 
las tareas propias de los 
equipos de 
asesoramiento 
psicopedagógico que 
éstos realizan en colegios 
de educación infantil y 
primaria e institutos de 
educación
secundaria (atención a la 
diversidad, procesos de 
transición entre
etapas...etc.). 
Eventualmente, las 
prácticas permiten 
acceder a tareas en las 
que los EAP coordinan 
sus actuaciones con otros 
servicios de su zona de 
influencia.

Cerdanyola 
del Vallés
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2795 Programa 
d'Infància. 
Fundació 
Autònoma 
Solidària

10/09/2012

31/05/2013

Dos dies 
dins la 
franja de 
15 a 19h, 
segons 
el centre 
educatiu.

dos dies 
fixes/setm
ana

10 Intervenció 
psicològica i 
orientació 
psicopedagògica

Prevenció 
de la 
delinqüència

Participació activa en els 
tallers d'estudi assistit. 
Anàlisis de l'educació 
intercultural i del context 
socioeducatiu on es 
desenvolupa el programa. 
Elaboració de materials 
didàctis o activitats 
dirigides a potenciar 
habilitats i coneixements 
respecte a la 
lectoescriptura, àrea 
matemàtica, 
desenvolupament 
emocional, 
desenvolupament 
d'estrategies 
comunicatives i 
cooperatives, 
desenvolupament de 
dinàmiques de 
socialització. Anàlisi de 
l'educació intercultural. 
Elaboració de materials 
didàctics. Possibilitat de 
participar en la formació 
relacionada amb el 
programa que ofereix la 
FAS de forma gratuïta. 
Fomentar estratègies de 
resolució de problemes.

El programa 
CROMA està 
coordinat per 
una tècnica 
de educació 
que 
s'encarrega 
de gestionar i 
tutoritzar les 
pràctiques 
acadèmiques 
del programa. 
Els estudiants 
de pràtiques 
realitzen 
tasques de 
dinamitzación,
 planificació i 
intervenen 
amb els 
infants i 
joves; també 
participen 
voluntaris 
donant suport 
a les tasques 
que es 
realitzen als 
tallers. A més 
de les hores 
d'intervenció 
directa amb 
infants i joves 
l'equip 
realitza 
tasques de 
planificació i 
coordinació, 
per tal de 
garantir el 
bon 

2Rubí, 
Sabadell i 
Cerdanyola
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funcionament 
del programa. 
Interès i 
motivació pel 
col·lectiu 
d'infants i 
joves, 
col·lectius de 
risc i població 
nouvinguda. 
Competències
 en llengua 
catalana. 
Compromís 
de continuïtat 
al llarg del 
curs escolar 
per tal de 
garantir iniciar 
i finalitzar el 
procés 
evolutiu de 
les 
intervencions 
que es 
realitzin.
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Tutor Acadèmic Mitjavila Garcia, Mercè

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

1403 Promoció de la 
Salut 
(Ajuntament de 
Sabadell)

15/10/2012

15/02/2013

de les 9 
a les 13 i 
de les 15 
a les 19

1dia 
setmana 
a pactar

1 Assessorament 
sobre la salut

Assessoram
ent sobre la 
salut

Visites i pactar activitats 
amb:Escoles i escoles 
bressol.; associacions, 
entitats, immigració 
(adults, infans)... Preparar 
activitats: tallers sobre: 
drogues, sexualitat... 
Col·laborar en activitats 
comunitaries: jornades 
esportives...etc. 
Avaluar les intervencions.

2Sabadell

1404 Promoció de la 
Salut 
(Ajuntament de 
Sabadell)

15/02/2013

30/06/2013

de les 9 
a les 13 i 
de les 15 
a les 19

1 dia a la 
setmana 
a pactar

1 Assessorament 
sobre la salut

Visites i pactar activitats 
amb:Escoles i escoles 
bressol.; associacions, 
entitats, immigració 
(adults, infans)... Preparar 
activitats: tallers sobre: 
drogues, sexualitat... 
Col·laborar en activitats 
comunitaries: jornades 
esportives...etc. 
Avaluar les intervencions.

2Sabadell
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2551 Centre de dia de 
Granollers

15/10/2012

31/05/2013

mati de 9 
a 13, 
tarda de 
15,30 a 
18 hores. 
De 13,30 
a 14,30 
reunions 
d'equip.

a acordar 
amb tutor

2 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Observar procés 
avaluació i seguiment 
individuals de l'usuari. 
Administrar (directament) 
proves avaluació 
psicològica
Participar i/o observar 
(segons perfil de 
l'alumne)en programes 
integració comunitària, 
rehabilitació psicosocial, 
psicosi incipienti atenció a 
famílies.
Participar reunions equip i 
supervisions de l'equip. 
Observar/participar 
reunions coordinació amb 
altres serveis 
assistencials (CSMA, 
CAS, PTI...)

Orientació 
psicodinàmica
.

1Granollers  
(Barcelona)

3061 Centre de Salut 
Mental de Sants

15/10/2012

31/05/2013

divendres
 8,30 a 
14 + 
dimarts 
15 a 
18,30 o 
dijous 
15,30 a 
18

div. 8:30 
a 14+ 1 
tarda

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Observar entrevistes 
(primeres visites i procés 
diagnòstic) Observacions 
visites a les ABS. 
Posibilitat observar 
terapies familiars i grupals 
segons disponibilitat de 
l'estudiant (dimarts o 
dijous tarda). Assistir a la 
sessió clínica (div. de 
8,30 a 9,45).

Orientació 
psicodinámica

1Barcelona  
08028
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3821 Centre Municipal 
de Serveis 
Socials

15/10/2012

31/05/2013

dll, dx dv 
8 a 10.30 
+ visites

durada 
3/4 
mesos. 
10 hores 
setmanals

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Participar en avaluació 
diagnòstica i/o tractament 
d'algun cas.  Participar 
en: entrevista, proves 
diagnòstiques, elaborar 
informes)i en alguns 
tractaments. Exposar 
casos a les reunions. 
Col·laboració en 
emergències psicosocials.

Es pot fer 
durant 3 0 4 
mesos en 
qualsevol 
període de 
l'any
Orientació 
cognitivo-
conductual.
Es recomana: 
Disponibilitat 
horaris per 
participar en 
entrevistes 
programades
Conèixer 
manual DSM 
IV-R, 
Tècniques 
avaluació, 
Terapia 
cognitiu-
conductual, 
Psicopatologia
, Trastorns 
Personalitat, 
Mediació 
violència 
gènere, 
Psicologia 
infantil....
Idiomes: es 
valorarà 
coneixements 
d'anglès, 
alemany, 
francès

1Formentera

miércoles, 20 de junio de 2012 Página 61 de 136



3871 Centre d'Higiene 
Mental de 
Cornellà

15/10/2012

30/05/2013

tardes de 
15 a 18 
aprox. i 
divendres
 de 13 a 
15.

 tardes de 
15 a 18. 
Divendres 
de  13 a 
15

1 Atenció clínica 
infantojuvenil

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
ambulatòria

Observar primeres visites.
Administrar proves 
avaluació a nens i 
adolescents. Assistència 
a supervisions dels 
terapeutes.
Participar en seminaris 
sobre teoría psicoanlítica.
Col·laborar en informació 
i recollida dades dels 
pacients (trucades, 
cartes) 

Es tracta d'un 
centre privat. 
Orientació 
psicoanalítica.
El periode pot 
ser d'Octubre 
a maig o 
pactar altre 
opció 
(semestral, 
quadrimestral)

1Cornellà de 
Llobregat

4263 Centre de Salut 
Mental Badalona 
II

15/10/2012

31/05/2013

pendent 
confirmar 

dimecres, 
dijous 
alterns i 
altre a 
convenir

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

- Observar primeres 
visites 
- Observar intervencions 
grupals (Grups d'acollida)
- Administrar proves 
avaluació diagnòstica
- Assistir sessions 
clíniques,supervisions i 
revisions bibliogràfiques.

 Orientació 
psicodinàmica
 

1Badalona

4491 Centre d'Higiene 
Mental les Corts

15/10/2012

31/05/2013

 de 9:30 
a 13h. 
Altres 
opcions 
a pactar 

2-3 
matins 

2 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

•Observar primeres 
entrevistes a l’Hospital de 
Dia d’Adolescents (HDA)
•Observar grups 
terapèutics a l’Hospital de 
Dia d’Adolescents (HDA)
•Observar tallers grupals 
de rehabilitació 
comunitària al Servei de 
Rehabilitació (SR)
•Observar activitats 
d’avaluació i rehabilitació 
cognitiva al Servei de 
Rehabilitació (SR)
•Assistir a Sessions 
Clíniques i  a 
Presentacions Clíniques
•Reunions de Tutoria

1Barcelona
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4511 Centre de Salut 
Mental Nou Barris

15/10/2012

31/05/2013

dijous 
de  9 a 
13,30

 1 dia 
(dijous)

2 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Observar primeres visites, 
transcripció protocol 
historia clínica, establir 
diagnòstic i pla 
terapèutic). Discussió 
casos observats.  

 Orientació 
teòrica: 
psicodinàmica

1Barcelona

4541 Centre de Salut 
Mental de Calella

15/10/2012

31/05/2013

de 9 a 14 a escollir 
però 
preferent 
dimecres 
i dijous

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Observar primeres visites. 
Observar psicoterapies 
grupals. 
Participar en  activitats 
formatives i sessions 
clíniques.
Conèixer dispositius 
assistencial en salut 
mental (institucions 
d'internament, recursos 
terciaris) segons 
disponibilitat i interès de 
l'estudiant.

Orientació 
psicodinàmica

1Calella

4542 Centre de Salut 
Mental d'adults 
del Maresme Sud

15/10/2012

31/05/2013

dilluns o 
dimecres 
o dijous 
16 a 20 
h. a 
pactar 
amb 
l'estudian
t 

tarda 
(dilluns o 
dimecres 
o dijous)

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Observar primeres visites 
i seguiments. 
Assistència a supervisió 
de casos clínics i altres 
activitats de formació, 
optatives, si l'alumne hi 
pot assistir en funció de la 
seva disponibilitat.

 Orientació 
psicoanalítica.
 

1El Masnou
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4581 Associació 
ARAPDIS

15/10/2012

31/05/2013

Centre té 
activitat 
de 9 a 
18. 
Periode: 
es pot 
pactar.(ve
ure 
observaci
ons)

15 h. 
setmana 
(veure 
Observaci
ons)

2 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Entrevistes d'acollida. 
Participar en grups 
socioterapèutics, activitats 
rehabilitació (grups 
psicoeducatius, habilitats 
socials, estimulació i 
rehabilitació cognitiva, 
tallers de salut, 
ADV,psicomotricitat, 
musicoterapia, expressió 
corporal...etc.)
 Realitzar directament: 
Històries clíniques, 
orientació diagnòstica, 
seguiments individuals 
sota supervisió, conduir 
assembles de pacients.
Assitir a sessions 
clíniques, seminaris de 
formació i reunions 
coordinació dels diferents 
equips.

El període es 
pacta amb 
l'estudiant: 
Trimestral o 
Semestral o 
tot el curs 
(oct.-maig). 
L'horari 
també 
s'adapta a 
possibilitats 
de l'estudiant. 
Es recomana 
disponibilitat 
de dedicació 
per poder 
rotar per 
diferents 
Serveis i 
poder veure 
el màxim 
d'intervencion
s. 

1Barcelona

4621 Centre d'Higiene i 
Salut Mental de 
Badalona

15/10/2012

29/03/2013

obligatori:
 
Dimecres
  i  dijous 
de 9 a 15

2 dies: 
dimecres 
i dijous

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Observar entrevistes 
diagnòstiques.
Participació en espais de 
reflexió sobre visites 
observades.
Espai d'exposició i reflexió 
grupal, juntament amb 
altres estudiants, del 
treball clinic.
Assistència a activitats i 
jornades que organitzi el 
Centre durant el periode 
de pràctiques.
Rol-playing.
Observació de entrevistes 
amb pacients.
Anàlisi i reflexió del 
material clínic

Orientació 
psicoanalítica.
Posar-se en 
contacte amb 
la professora 
Mercè 
Mitjavila, 
abans de 
formalitzar la 
sol·licitud.

1Badalona
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4631 Centre de Salut 
Mental de 
l'Hospitalet de 
Llobregat

15/10/2012

31/05/2013

de 8:30 a 
14h. 
Dijous 
obligatori 
+ un 
altre dia 
a acordar

dijous + 
altre dia

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Observar primeres 
entrevistes diagnòstiques.
Assistència a sesiones 
clínicas i supervisions de 
psicoterapias individuals y 
grupals.

Orientació 
psicodinàmica
.

1L'Hospitalet
 de 
Llobregat

4671 CAP Badia del 
Vallès. Unitat 
Salut Mental

15/10/2012

31/05/2013

dilluns 
de 9 a 15 
h.

1(dilluns) 2 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Atenció 
clínica 
infantojuveni
l

Observació primeres 
visites (de professionals: 
psicologia, 
psiquiatria,infermeria, 
treball social) i visites de 
seguiment terapéutics.
Participar directament 
com co-terapeuta en 
intervencions relaxació, 
acompanyament 
psicoeducatiu., avaluació.

Orientació 
cognitiu 
conductual

1Badia del 
Vallés

4701 Comunitat 
Terapèutica 
d'Arenys de Munt

15/10/2012

31/05/2013*(1)

de 9'30 a 
17h.  

2 matins 
o 2 tardes 
a escollir

2 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
d’internament

Rehabilitació
 en Trastorn 
Mental 
Sever

Observació i contacte 
directe amb pacients amb 
trastorn mental greu. 
Participar en activitats 
terapèutiques, activitats 
formatives, reunions 
d'equip i supervisions 
clíniques.

Equip 
multidisciplinar
 amb 
formacions 
teòriques 
diverses.Histò
ricament 
prevalents la 
psicoanalític i 
psiquiatria 
comunitaria.
*(1) Les 
pràctiques es 
poden 
realitzar al 
llarg del curs 
(Oct.-maig) o 
semestral.

1Arenys de 
Munt
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4951 Servei de 
Benestar Social, 
Cohesió i Salut 
Pública de 
l'Ajuntament de 
Cerdanyola

15/10/2012

30/04/2013

de les 8 
a les 14 
hores. Si 
hi van 2 
alumnes 
hauran 
de 
coincidir 
en els 
dies.

1 o 2 
matins a 
la 
setmana 

2 Assessorament 
sobre la salut

En l'àmbit educatiu: 
Preparació i realització 
activitats preventives i 
educatives (promoció 
salut)en infants i 
adolescents: trastorns 
alimentaris, sexualitat, 
drogues, conductes de 
risc...
Població general: 
Informar sobre estils de 
vida saludable i temes de 
salut, prevenció malalties, 
utilització dels serveis 
sanitaris. Col·laborar en 
projectes i estudis que 
promoguin la salut i 
cohesió social.

Mantenir una 
entrevista 
prèvia.
 Obligatori: 
reserva sobre 
aspectes 
confidencials. 
Assistència i 
puntualitat. 
Bona 
disposició 
envers els 
companys.
Interès en els 
temes del 
servei. Interès 
en treball 
amb infants, 
adolescents i 
docents. 

1C 
erdanyola 
del Vallés

6601 Hospital de Santa 
Maria. Gestió de 
Serveis Sanitaris 
(GSS)

01/04/2013

28/06/2013

de 15  a 
21

es pot 
escollir 
dies 
setmana 
(tarda) 

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
d’intername
nt

Poden assistir fent 
observació del treball 
clínic als següent 
dispositius assitencials: 
Centre Salut Mental 
adults; Hospital de Dia; 
Centre de Dia; CAS 
Toxicomanies; Unitat 
tabaquisme; Hospital de 
dia Sociosanitari; 
Programes: Ludopatia, 
Crisalide 

Podran 
assistir als 
diferents 
dispositius i 
programes 
esmentats, en 
funció de la 
dedicació i els 
dies que 
assisteixi 
l'alumne/a. 
El periode 
serà, 
previsiblement
, d'abril a 
juny, però no 
es podrà 
acabar de 
confirmar fins 
més 
endavant. 

1Lleida
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6701 Institut 
d'Interacció 
Barcelona

15/10/2012

31/05/2013(*1)

15 a 18 
aprox.

un dia: 
previsible 
dimarts.

4 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Es tracta d'un Centre 
privat d'atencio 
psicoterapeutica i 
formació de 
psicoterapeutes.
Programa practiques: 
Observacio terapies 
mitjançant circuit tancat 
TV. Discussió dels casos 
observats. Assistència a 
algunes acivitats de 
formació. Practica 
experiencial d' orientacio 
humanista. Participar en 
altres activitats del centre, 
en funció dels interessos i 
disponibilitat de 
l'alumne/a: 
psicocorporals, 
intervenció en 
organitzacions.

(*1)Es 
semestral. Es 
pot fer durant 
el primer o 
segon 
semestre

Important: 
Interès per la 
psicoterapia 
humanista i 
experiencial.

1Barcelona
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7571 ATTENTIA. Unitat 
TDAH 
professional per 
a nens i 
adolescents

15/10/2012

14/12/2012

De 16 a 
21 + 1 
matí ala 
setmana 
de 9 a 
14h

de dilluns 
a 
divendres

1 Intervenció en el 
TDAH

Observació del 
funcionament d’una Unitat 
especialitzada en TDAH 
per nens i adolescents.
Observació de primeres 
visites, avaluació, 
exploracions 
neuropsicològiques, 
diagnòstic i tractament 
individual i grupal.
Correcció porves 
avaluació psicològica.
Observar grups 
terapèutics. (autocontrol 
emocional i conductual, 
habilitats socials, 
autoestima).
Observar activitats 
terapèutiques dirigides a 
pares.
Observar reeducacions 
psicopedagògiques. 

Orientació 
cognitiu-
conductual.
Important: 
Alta motivació 
per la clínica i 
assistència 
en nens i 
adolescents.
Capacitat 
d’empatia i 
interacció 
amb nens i 
adolescents.
Discreció i 
confidencialita
t. 
Coneixements
 bàsic anglès 
tècnic (no 
obligatòri)

1Barcelona
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7572 ATTENTIA. Unitat 
TDAH 
professional per 
a nens i 
adolescents

07/01/2013

08/03/2013

De 16 a 
21 + 1 
matí de 9 
a 14h. 

de dilluns 
a 
divendres

1 Intervenció en el 
TDAH

Observació del 
funcionament d’una Unitat 
especialitzada en TDAH 
per nens i adolescents.
Observació de primeres 
visites, avaluació, 
exploracions 
neuropsicològiques, 
diagnòstic i tractament 
individual i grupal.
Correcció porves 
avaluació psicològica.
Observar grups 
terapèutics. (autocontrol 
emocional i conductual, 
habilitats socials, 
autoestima).
Observar activitats 
terapèutiques dirigides a 
pares.
Observar reeducacions 
psicopedagògiques. 

Orientació 
cognitiu-
conductual.
Important: 
Alta motivació 
per la clínica i 
assistència 
en nens i 
adolescents.
Capacitat 
d'empatia i 
interacció 
amb nens i 
adolescents.
Discreció i 
confidencialita
t.
Coneixements
 d'informàtica 
a nivell 
d'usuari.

1Barcelona
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7573 ATTENTIA. Unitat 
TDAH 
professional per 
a nens i 
adolescents

11/03/2013

17/05/2013

De 16 a 
21 + 1 
matí de 9 
a 14h. 

de dilluns 
a 
divendres

1 Intervenció en el 
TDAH

Observació del 
funcionament d’una Unitat 
especialitzada en TDAH 
per nens i adolescents.
Observació de primeres 
visites, avaluació, 
exploracions 
neuropsicològiques, 
diagnòstic i tractament 
individual i grupal.
Correcció porves 
avaluació psicològica.
Observar grups 
terapèutics. (autocontrol 
emocional i conductual, 
habilitats socials, 
autoestima).
Observar activitats 
terapèutiques dirigides a 
pares.
Observar reeducacions 
psicopedagògiques. 

Orientació 
cognitiu-
conductual.
Importan: Alta 
motivació per 
la clínica i 
assistència 
en nens i 
adolescents.
Capacitat 
d'empatia i 
interacció 
amb nens i 
adolescents.
Discreció i 
confidencialita
t.
Coneixements
 d'informàtica 
a nivell 
d'usuari.
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miércoles, 20 de junio de 2012 Página 70 de 136



7574 ATTENTIA. Unitat 
TDAH 
professional per 
a nens i 
adolescents

20/05/2013

31/07/2013

De 16 a 
21 + 1 
matí de 9 
a 14h. 
Per 
exploraci
ons

de dilluns 
a 
divendres

1 Intervenció en el 
TDAH

Observació del 
funcionament d’una Unitat 
especialitzada en TDAH 
per nens i adolescents.
Observació de primeres 
visites, avaluació, 
exploracions 
neuropsicològiques, 
diagnòstic i tractament 
individual i grupal.
Correcció porves 
avaluació psicològica.
Observar grups 
terapèutics. (autocontrol 
emocional i conductual, 
habilitats socials, 
autoestima).
Observar activitats 
terapèutiques dirigides a 
pares.

Orientació 
cognitiu-
conductual.
Important: 
Alta motivació 
per la clínica i 
assistència 
en nens i 
adolescents.
Capacitat 
d'empatia i 
interacció 
amb nens i 
adolescents.
Discreció i 
confidencialita
t.
Coneixements
 d'informàtica 
a nivell 
d'usuari.

1Barcelona

7691 Onco Cardedeu 
GAM

15/10/2012

31/05/2013

de 16 a 
21 h.

dijous 1 Z- No consta en 
llista

Z- No 
consta en 
llista

Observar terapia grupal 
amb malalts oncològics. 
Formació en patologia 
oncològica i psicoterapia 
grupal.

Orientació 
Humanista i 
Cognitiva.

1Cardedeu
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44812 Centre de dia Pi i 
Molist

18/02/2013

31/05/2013

de 9 a 17 
hores 
(VEURE 
OBSERV
ACIONS)

dilluns i 2 
dies més 
a escollir

2 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Rehabilitació
 en Trastorn 
Mental 
Sever

Observació entrevistes al 
dispensari Hosp. Sant 
Pau (atenen 
psicopatologia general).
Centre de dia 
(Rehabilitació Trastorn 
Mental Sever): participar 
en activitats amb els 
pacients.

El periode es  
d'oct. a maig 
però un dels 
estudiants 
anirà 
1er.quadrimes
tre a Hosp. S. 
Pau i 2on. 
quadrimestre 
a Centre Pi i 
Molist.
L'altre 
estudiant a la 
inversa: 
1er.quadrimes
tre a Centre 
Pi i Molist i 
2on. 
quadrimestre 
a Hosp. S. 
Pau. 
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45021 Centre de dia 
Dreta de 
l'Eixample

01/02/2013

31/05/2013

9h a 
18(horari 
basicame
nt matí a 
combinar 
alguna 
tarda a 
convenir 
amb 
tutora)

2-3 dies 1 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Informació sobre el 
Programa de Salut 
Mental, Xarxa assistencial 
i coordinació entre 
diferents equipaments. 
Conèixer el funcionament 
del centre. I adquirir 
coneixements sobre la 
pràctica clínica: 
diagnòstic, orientació 
terapèutica, programes 
assistencials, evolució 
dels casos, ingressos i 
altes.  
Reunió setmanal per 
tractar temes clínics. 
Observar entrevistes 
diagnostiques. Realitzar 
anamnèsis. 
Participació en les 
activitats comunitàries. 
Tallers. 
•Assistència a les 
sessions  i supervisions 
clíniques i altres activitats 
docents.

Orientació 
psicodinàmica
 i 
interdisciplinar

1Barcelona

45512 Comunitat 
Terapèutica de 
Malgrat

15/10/2012

31/05/2013

 de 10 a 
14.

3 dies a 
acordar. 
Dimecres 
obligatori

2 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Observar espais 
terapèutics: acollides, 
laborteràpia... Observar 
visites. Assisitir a 
sessions clíniques i 
supervisions. 

Orientació bio-
psico-social

1Malgrat de 
Mar
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45911 Hospital de dia 
Centre 
Psicoterapia 
Barcelona. 
Serveis Salut 
Mental

01/02/2013

31/05/2013

de 9 a 14 2-3 dies 
setmana

1 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Informació sobre el 
Programa de Salut 
Mental, la Xarxa 
assistencial i coordinació 
entre diferents 
equipaments. Conèixer el 
funcionament del centre.
Adquirir coneixements 
sobre la pràctica clínica: 
diagnòstic, orientació 
terapèutica, programes 
assistencials, evolució 
dels casos, ingressos i 
altes. 
Reunió setmanal per 
tractar temes clínics. 
Observar entrevistes 
diagnostiques. Realitzar 
anamnèsis. 
Participació en les 
activitats comunitàries. 
Tallers. 
Assistència a les 
sessions  i supervisions 
clíniques i altres activitats 
docents.

Orientació 
psicodinàmica
 i 
multidisciplinar
.

1Barcelona
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45912 Hospital de dia 
Centre 
Psicoterapia 
Barcelona. 
Serveis Salut 
Mental

01/07/2013

30/09/2013

de 9 a 14 2/3 dies 1 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Informació sobre el 
Programa de Salut 
Mental, la Xarxa 
assistencial i coordinació 
entre diferents 
equipaments. Conèixer el 
funcionament del centre.
Adquirir coneixements 
sobre la pràctica clínica: 
diagnòstic, orientació 
terapèutica, programes 
assistencials, evolució 
dels casos, ingressos i 
altes. 
Reunió setmanal per 
tractar temes clínics. 
Observar entrevistes 
diagnostiques. Realitzar 
anamnèsis. 
Participació en les 
activitats comunitàries. 
Tallers. 
Assistència a les 
sessions  i supervisions 
clíniques i altres activitats 
docents.

Orientació 
psicodinàmica
 i 
multidisciplinar
.

Tot i que el 
aquest 
Practicum 
acaba a finals 
de setembre 
del 2013, la 
nota es 
posarà a 
l'Acta, a 
primers de 
setembre del 
2013.

1Barcelona
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Tutor Acadèmic Pérez Salanova, Mercè

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació
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63211 Escola de 
Postgrau

02/10/2012

18/01/2013

matins 8 hores 
setmanals
 
repartides 
en 2 o 3 
dies

1 Investigació 
aplicada, 
dinamització 
comunitària

Es duran a terme tasques 
de suport a la coordinació 
del programa "La 
Universitat a l'Abast" 
(suport directe al psicòleg 
coordinador en les seves 
tasques diàries). És un 
programa que combina 
diverses línies d'actuació 
adreçades a la Gent 
Gran. Les activitats varien 
en funció de les diverses 
línies i de la programació 
del moment. A tall 
indicatiu, es combinaran:
1. Recerca d'informació, 
orientació i suport vers els 
estudiant d' "Aprenent al 
Campus" (majors de 50 
anys)
2. Planificació i gestió 
d'activitats extra-
acadèmiques pels 
estudiants "Aprenent al 
Campus"
3. Tasques en relació a la 
gestió administrativa del 
programa: 
comunicacions, mails, 
trucades, gestió de 
documents, etc...
4. Suport a projectes 
d'investigació-acció i 
intervenció.
5. Seguiment de diferents 
processos utilitzant 
tècniques com 
l’entrevista, el grup de 
discussió, l’enquesta, etc.
6. Altres activitats: 
Participació, observació 

REQUISITS: 
Interès per la 
intervenció en 
l'àmbit 
gerontològic.
Domini en l'ús 
de l'ordinador 
a nivell 
d'usuari i en 
la recerca per 
internet. 
Interès en la 
gestió de 
programes 
(social, 
educatiu...)
Habilitats de 
comunicació. 
Preferiblement
 coneixement 
d'idiomes 
(anglès) i 
haver cursat o 
estar cursant 
l'assignatura 
"Psicologia de 
la vellesa".
Es demanarà 
entrevista 
prèvia.
Per a més 
informació 
sobre el 
programa 
podeu 
contactar 
amb el 
coordinador 
del programa 
(Sergi 
Arenas - 

2Bellaterra 
(Cerdanyol
a del 
Vallès)
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en tallers adreçats a 
persones grans, 
participació, observació 
tallers intergeneracionals, 
etc.
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63212 Escola de 
Postgrau

19/02/2013

28/05/2013

matins 8 hores 
setmanals
 
repartides 
en 2 o 3 
dies 

1 Investigació 
aplicada, 
dinamització 
comunitària

Es duran a terme tasques 
de suport a la coordinació 
del programa "La 
Universitat a l'Abast" 
(suport directe al psicòleg 
coordinador en les seves 
tasques diàries). És un 
programa que combina 
diverses línies d'actuació 
adreçades a la Gent 
Gran. Les activitats varien 
en funció de les diverses 
línies i de la programació 
del moment. A tall 
indicatiu, es combinaran:
1. Recerca d'informació, 
orientació i suport vers els 
estudiant d' "Aprenent al 
Campus" (majors de 50 
anys)
2. Planificació i gestió 
d'activitats extra-
acadèmiques pels 
estudiants "Aprenent al 
Campus".
3. Tasques en relació a la 
gestió administrativa del 
programa: 
comunicacions, mails, 
trucades, gestió de 
documents, etc...
4. Suport a projectes 
d'investigació-acció i 
intervenció.
5. Seguiment de diferents 
processos utilitzant 
tècniques com 
l’entrevista, el grup de 
discussió, l’enquesta, etc.
6. Altres activitats: 
Participació, observació 

REQUISITS: 
Interès per la 
intervenció en 
l'àmbit 
gerontològic.
Domini en l'ús 
de l'ordinador 
a nivell 
d'usuari i en 
la recerca per 
internet. 
Interès en la 
gestió de 
programes 
(social, 
educatiu...)
Habilitats de 
comunicació. 
Preferiblement
 coneixement 
d'idiomes 
(anglès) i 
haver cursat o 
estar cursant 
l'assignatura 
"Psicologia de 
la vellesa".
Es demanarà 
entrevista 
prèvia.
Per a més 
informació 
sobre el 
programa 
podeu 
contactar 
amb el 
coordinador 
del programa 
(Sergi 
Arenas - 

2Bellaterra 
(Cerdanyol
a del 
Vallès)
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en tallers adreçats a 
persones grans, 
participació, observació 
tallers intergeneracionals, 
etc.

universitat.aba
st@uab.cat)
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Tutor Acadèmic Raich, Rosa Maria / Teresa Gutierrez

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

2382 Consulta Sexual i 
Ginecològica. 
Àrea d'acció 
Social i Drets 
Civils. 
Ajuntament de 
Terrassa

01/10/2012

28/02/2013

Mati: de 
8 ó 9 a 14

2 dies 
setmana 
a escollir

1 Salut Comunitària. 
Planificació 
Familiar

Elaborar histories 
cliniques (directament). 
Realitzar proves 
d'embaràs i comunicació 
resultats (directament). 
Intervenir en interrupcions 
voluntàries d'embaràs, 
postcoitals i prescripció 
reach (directament). 
Teràpia sexual i de 
parella (observació).

Coneixements
 de teràpia 
cognitiu-
conductual i 
de teràpia 
breu 
estratègica.
Capacitat de 
comunicació. 
Actitut 
positiva cap a 
l'avortament. 
Coneixements
 de teràpia 
cognitivo-
conductual i 
de teràpia 
breu 
estratègica.

1Terrassa
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2552 Ajuntament de 
Granollers. Àrea 
de Benestar 
Social. Servei de 
Salut Pública

15/10/2012

29/05/2013

De 9 a 14 5 hores 
setmana

1 Assessorament 
sobre la salut

Participació en el 
desenvolupament de 
l'estratègia Granollers_ 
Acció Municipal en el 
consum de drogues (Pla 
municipal de drogues) 
Prevenció, atenció, 
sensibilització.
Observació en :Prevenció.
Atenció a adolescents i 
fanmilies.
Desenvolupament de 
programes comunitaris 
d'intervenció sobre 
drogues.
Participació 
- Avaluació
-Dinamització activitats 
del pla municipal.

 
RECOMANAC
IONS:
Capacitat de 
saber 
coordinar-se 
amb altres 
serveis. 
Capacitat per 
a fer tasques 
comunitàries. 
Coneixement 
de l'àmbit 
d'intervenció 
psicosocial.Ca
pacitat de 
tracte amb 
adolescents, 
domini de les 
eines 
bàsiques 
d'informàtica. 
Puntualitat. 
Responsabilita
t. 

1Granollers
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2796 Programa de 
Promoció de la 
Salut. Fundació 
Autònoma 
Solidària

01/10/2012

31/05/2013

Flexible 
depenent 
de les 
activitats 
i 
campany
es a 
pactar 
amb el 
tutor  i  la 
pro

De 4 a 6 
hores 
setmanals
 a pactar i 
planificar 
a l

8 Assessorament 
sobre la salut

Trastorns 
Alimentaris

 •Participació a les 
sessions-docents de 
formació sobre imatge 
corporal i alimentació que 
es durant a terme dins de 
la unitat d’avaluació de l 
imatge corporal (UAIC)  
 •Realització d’un 

itinerari formatiu com 
agents de salut. 
Possibilitat de participar 
gratuïtament i  formar-se 
a través del curs d’agents 
de salut  de la FAS i del 
curs en plenes facultats 
de salut i comunitat.
 •Suport en el disseny, 

organització i avaluació  
de les campanyes de 
prevenció i sensibilització 
que es duguin a terme al 
campus durant el curs 
acadèmic 2010-2011 com 
per exemple,la campanya 
de Menja’t els exàmens
 •Donar suport en la 

organització i 
dinamització del punt 
d’informació i 
assessorament  ( Xiringu)
 •Possibilitat de 

dissenyar  tallers com 
eina d’intervenció i 
dinamitzar els tallers
 •Proveir  la web del 

programa i el Xiringu de 
informació i continguts 
actualitzats i alineat amb 
les politiques i estratègies 
actuals de prevenció i 
sensibilització a 

RECOMANAC
IONS:
Iterés en 
l’àmbit de la 
prevenció i la 
promoció de 
la salut en 
general i 
especialment 
per :
Promoció 
d’un estil de 
vida 
saludable i 
d’una actitud 
reflexiva i 
satisfactòria 
en relació a la 
imatge 
corporal d’un 
mateix 
La prevenció 
de trastorns 
de la imatge  
corporal o 
trastorns de 
la conducta 
alimentaria
Disponibilitat i 
compromís 
per a 
col•laborar 
presencialmen
t de 4 a 6 
hores 
setmanals al 
llarg de tot el 
curs
Alt grau 
d’autonomia i 
responsabilitat

1,2,3FAS
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Catalunya en relació al 
tema d’alimentació i 
estima del propi cos

.

4474 Hospital Sant 
Joan de Déu. 
Departament de 
Salut Mental

15/10/2012

31/05/2013

De 8:30 
a 13 o 14

2 dies a 
determinar

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
ambulatòria

 -Observació del procés 
de psicodiagnòstic 
(entrevista, administració 
de proves, elaboració 
d'informes ...) i realització 
del procés.
 -Fer un "petit rotatori" 

per servei: pel CSMIJ (2 
dies), pel CAST (2 dies), 
per Hospitalització 
d'Adults (1 dia), amb les 
psicòlogues que fan 
psicoteràpia al CSMA, pel 
ASSIR (2 dies), per 
oncologia (1-2 dies) i una 
sessió informativa a 
L'Hospital de Dia d'adults.
 -Possibilitat d’actuar 

com a cooterapeutes en 
grups d’infantil (cal 
compromís horari a 
pactar)
 -Possibilitat d'assistir a 

sessions bibliogràfiques i 
clíniques (actualment els 
dimecres al mati)

 
RECOMANAC
IONS:
Haver cursat 
Avaluació 
clínica 
d'adults. 
Psicopatologia
 i 
Neuropsicolog
ia
Recomenable:
- Tenir interès 
en la clínica
- Bona 
disposició i 
compromís 
horari

1Manresa

4591 Hospital de dia 
Còrsega

01/02/2013

29/05/2013

de 9 a 14 2/3 dies 1 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Z- No 
consta en 
llista

Abordatge terapèutic de 
caràcter multidisciplinar, 
intensiu, fenomenològic, 
grupal i de règim de 
comunitat terapèutica. 
Assistència a les activitats 
de rehabilitació per a 
malalts mentals severs. 
Col·laboració amb el 
personal sanitari.

RECOMANAC
IONS:
Haver cursat 
Psicopatologia
 d'adults. 
Interés en 
conèixer els 
tractaments 
amb malalts 
mentals 
severs.

Barcelona
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4592 Hospital de dia 
Còrsega

01/06/2013

29/09/2013

5 hores/ 
dia

3 dies 
setmana

1 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Z- No 
consta en 
llista

Observació i participació 
en tasques de l'Hospital 
de dia. Tractament 
trastorns mentals severs. 
Observació primeres 
entrevistes. Visita altres 
centres del circuit 
assistencial. Reunions de 
tutoria.

RECOMANAC
IONS:
Psicopatologia
. Interés en 
conèixer els 
tractaments 
per trastorns 
mentals 
severs.

1Barcelona

5091 CJAS Centre 
Jove 
d'Anticoncepció i 
Sexualitat

16/10/2012

29/05/2013

de 16 a 
19 h. A 
convenir

2  tardas 
semana 
de dilluns 
a dijous

1 Salut Comunitària. 
Planificació 
Familiar

Observació de primeres 
visites.
Observació d'atenció 
psicologica
Atenció consulta on-line
Tallers d'educació 
afectiva sexual
Formació per altres 
profesionals
Participació en l'atenció 
de las primeras visites,
Tallers d'educació 
afectivo sexual i atenció 
psicologica.
Participació en l'atenció a 
les primeres visites, 
tallers d'educació afectivo-
sexual, atenció 
psicològica.

RECOMANAC
IONS:
Interès pel 
treball en 
grup, per 
l'adolescència,
 la prevenció i 
el treball 
multidisciplinar
.
Objectius 
principals del 
centre:
Servei 
d'atenció 
especifica a 
adolescents i 
joves en 
qüestions 
d'atenció a la 
salut afectiva, 
sexual-
reproductiva.
Equip 
multidisciplinar
.

1Barcelona
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5131 Aula de les 
Dones (Casal de 
Cultura)

a convenir

a convenir

dilluns 
(15-20) 
dimarts 
(9,30-
14,30), 
dimecres 
(14 19) 
dijous 
(10-15)

4 dies 
matí o 
tarde

1 Atenció i 
informació a dones

Preparació del material, 
participació i avaluació 
dels tallers de creixement 
personal adreçat a dones.
Acompanyament a la 
terapeuta en les visites 
(primeres i de seguiment) 
fetes a usuàries del 
Servei d'Atenció 
Psicològica del Programa 
per la Igualtat de les 
dones (principalment 
dones en situació de 
violència masclista).

Dones (no 
es necesari 
validar amb 
el tutor)

RECOMANAC
IONS:
Formació en 
gènere (no 
imprescindible
)
PERIODO:
Anual o 
semestral a 
convenir

1Barberà 
del Vallès
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5161 Centre Mèdic 
Psicològic BCN

15/10/2012

15/02/2013

de 16 a 
20 

De dilluns 
a dijous 

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

En el centre es realitza: 
Avaluació, diagnòstic i 
tractament en nens, 
adolescents i adults, des 
d'un enfocament cognitiu-
conductual.
Realització de peritatges 
psicològics forenses.
Per part de l'alumne es 
farà:
 Col.laborar en avaluació i 
seguiment d'intervencions 
a totes les edats
Passació i correcció de 
tests i qüestionaris. 
Formació en elaboració 
d'informes psicològics i 
pericials.

Entrevista 
prèvia amb 
la tutora 
acadèmica 
(Rosa.Raich
@uab.cat). 
Presentar 
CV

RECOMANAC
IONS:
Haver cursat 
o estar 
cursant:
Psicopatologia
 d'adults
Psicopatologia
 d'infants i 
adolescents
Intervenció 
cognitiu-
conductual 
d'adults
Per a la 
tercera plaça 
cal estar 
especialitzat 
en ansietat i 
estrès.
Hi haurà una 
entrevista 
amb la tutora 
del centre.

Alumnes que 
vulguin 
dedicar-se a 
la pràctica de 
la Psicologia 
Clínica 
d'orientació 
cognitiu-
conductual, 
que vulguin 
formar-se 
dins d'un 
equip 
multidisciplinar
.

1Barcelona
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5162 Centre Mèdic 
Psicològic BCN

02/10/2012

28/06/2013

de 16 a 
20

de dilluns 
a dijous

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Atenció 
clínica 
infantojuveni
l

En el centre es realitza: 
Avaluació, diagnòstic i 
tractament en nens, 
adolescents i adults, des 
d'un enfocament cognitiu-
conductual.
Realització de peritatges 
psicològics forenses.
Per part de l'alumne es 
farà:
 Col.laborar en avaluació i 
seguiment d'intervencions 
a totes les edats
Passació i correcció de 
tests i qüestionaris. 
Formació en elaboració 
d'informes psicològics i 
pericials.

Entrevista 
prèvia amb 
la tutora 
acadèmica 
(Rosa.Raich
@uab.cat). 
Presentar 
CV

RECOMANAC
IONS:
Haver cursat 
o estar 
cursant:
Psicopatologia
 d'adults.
Psicopatologia
 d'infants i 
adolescents.
Intervenció 
cognitivocond
uctual d'adults

Alumnat que 
es vol dedicar 
a la pràctica 
de la 
Psicologia 
clínica 
d'orientació 
cognitivocond
uctual, que 
vulgui formar-
se dins d'un 
equip 
multidisciplinar
.

1Barcelona
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5361 Fundación Thao 15/10/12

30/6/13

Preferible
ment 
horari de 
matins 
(pero 
possibilita
t de 1 
plaça de 
tarda)

a 
concreta 
amb el 
centre

2 Promoció de la 
salut i prevenció 
de l'obesitat infantil

ACTIVITAT 1: 
PROMOCIÓ DE LA 
SALUT I PREVENCIÓ DE 
L'OBESITAT INFANTIL

Col•laborar en el disseny i 
implementació de tallers 
psicoeducatius dirigits a 
fer promoció de la Salut 
amb la població infantil i 
les seves famílies des de 
les escoles.

Adquir Coneixements 
sobre el 
desenvolupament i 
avaluació de programes 
de salut en contextos 
comunitaris, i 
concretament en el ámbit 
de la prevenció de 
l'obesitat infantil.

Recomenacio
ns:
- 
Coneixements
 bàsics sobre 
psicologia de 
la Salut
- 
Coneixements
 bàsics sobre 
educació per 
la Salut
- Motivació 
pel món de la 
promoció de 
la salut

Les 
pràctiques es 
poden fer 
anualment, 
concentrades 
en primer 
semestre o 
en segon 
semestre.

Els alumnes 
tindran 
l’oportunitat 
d’assolir 
coneixements 
sobre 
promoció de 
la Salut de 
manera 
directa i 
formant per 
activa de la 
Fundació 
Thao, 

1/2Barcelona
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dedicada a la 
prevenció de 
l’obesitat 
infantil i a la 
promoció 
d’hàbits 
saludables en 
general. La 
Fundació 
Thao es troba 
en constant 
creixement 
degut a la 
rellevància 
del seu camp 
d’acció.
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5371 Residència, 
Centre de dia i 
Casal Sant Cugat

15/10/12

30/05/13

de 9 a 14 
hores.

Els 
Dimarts i 
els 
Dijous. 
Cada 
setmana 
l’alumne 
an

2 Demències Atenció 
assitencial 
integral al 
pacient 
psicogeriàtri
c

CENTRE d'Atenció 
assitencial integral al 
pacient geriàtric, al 
pacient psicogeriàtric i al 
pacient amb demencia.

Inicialment observació de 
valoracións 
neuropsicològiques de 
cribatge i observació de 
activitats d’estimulació 
cognitiva i funcional 
individual i grupal. 
Posteriorment amb el 
temps, a mesura que 
avancin les practiques, 
tindrà una participació 
més activa i sempre 
supervisada pel tutor per 
administrar algunes 
proves de valoració 
cognitiva i funcional de 
cribatge, i també per 
realitzar algunes activitats 
d’estimulació cognitiva i 
funcional. El treball 
assistencial amb els 
malalts, es durà a terme 
tant al despatx com a les 
diverses plantes del 
centre, en funció de les 
necessitats de la tasca 
(avaluació, diagnòstic o 
tractament) i del malalt en 
qüestió. 
Participació ocasional en 
el Grup de Suport-Grup 
d’Ajuda Mútua per a 
familiars de malalts amb 
demencia i amb d’altres 
malalties cròniques i 

RECOMANAC
IONS:
Tenir 
coneixements 
de: 
Psicopatologia
 General i/o 
Psicopatologia
 d’Adults. 
Haver 
realitzat o 
estar cursant 
l’assignatura 
de Avaluació 
Psicològica 
en Clínica 
d’Adults i de  
Neuropsicolog
ia.
Tenir especial 
interés pel 
camp de la 
geriatria, la 
psicogeriatria, 
les 
demències i 
la malaltia 
d’Alzheimer.

L’horari de les 
practiques 
sempre es 
farà dins 
l’horari laboral 
del tutor de 
practiques del 
centre.

1Sant Cugat 
del Vallès
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terminals.

5421 Associació 
TRACE 
(Associació 
Catalana de 
Traumatisme 
Cranioencefàlic i 
Dany Cerebral)

15/10/12

30/05/13

10.00 a 
14.00

Dilluns, 
dimecres, 
dijous, 
divendres 
(a 
conveni)

1 Paràlisi cerebral Teràpies 
ocupacional
s i 
rehabilitador
es

• Conéixer I'organització i 
funcionament del Centre.
• Familiaritzar-se amb la 
situació global de les 
persones afectades amb 
DCA.
• Observació i seguiment 
del funcionament del 
Servei de Neuropsicologia.
• Parlicipació en les 
sessions i dinámiques de 
rehabilitació 
neuropsicológiques.
• Desenvolupar exercicis 
de rehabililació.
• Observació i parlicipació 
en grups de familiars i 
d'usuaris amb dany 
cerebral.
• Realitzar un screening 
neuropsicológic.

Entrevista 
prèvia amb 
la tutora 
acadèmica 
(Teresa.Guti
errez@uab.
cat) 
Entrevista 
amb el tutor 
del centre.

Molt importan, 
tenir interés 
en el 
col•lecliu de 
persones 
amb dany 
cerebral.

Des de la 
seva fundació 
en 1988,  els 
objectius de 
l’Associació,  
són els 
següents:
Millorar la 
qualitat de 
vida dels 
afectats i els 
seus familiars
Aconseguir 
una 
infraestructura
 adequada 
per al 
tractamen de 
dany cerebral 
sobrevingut
Aconseguir la 
inserció 
social, 
educativa i 
ocupacional 
deis afectats.

1/2Barcelona
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6411 Unidad de 
atención y 
seguimiento a 
adicciones

a convenir

convenir

De 8 a 
14.30 
hores (a 
concretar
)

1 o 2 
dias/sema
na a 
concretar. 
Flexible.

1 Addiccions Addiccions Participación directa en 
las reuniones de equipo 
donde se realiza el 
estudio y análisis de los 
casos clínicos tratados en 
el centro: valoración y 
evaluación de los casos, 
diseño de la intervención 
y conocimiento de la 
evaluación de los mismos.
Asistencia como 
observador/a a todas las 
sesiones de tratamiento 
acompañando a su tutora 
(siempre quie no esté 
contraindicado) Segun 
evolución del alumno/a se 
podran planificar 
actividades de prácticas 
directas supervisadas.
Participación directa en 
administración de tests, 
corrección e 
interpretación.
Participación directa 
supervisada en la 
impartición de talleres de 
prevención de las 
conductas adictivas y 
educación para la salud 
que se realizan desde el 
centro en el ámbito 
familiar, educativo y 
comunitario.

RECOMANAC
IONS:
Sería 
interesante 
que los/as 
alumnos/as 
esten 
cursando o lo 
hayan hecho: 
Psicopatología
, Intervención 
cognitivo-
conductual, 
evaluación 
psicológica e 
intervención 
en Psicología 
de la salud.
Debido a la 
distancia 
geográfica 
(hora y media 
de la UAB), y 
para 
establecer 
una relación 
fluida y de 
calidad, 
formativa y 
práctica con 
los alumnos y 
la facultad, se 
adpataran los 
horarios y el 
calendario.

1Monzón
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45941 Clínica Lluria 
Comunitat 
Terapèutica

02/02/2012

29/05/2013

5 
hores/dia 
:  De 9 a 
14

3 
dies/setm
ana

1 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Z- No 
consta en 
llista

La Clínica Llúria és un 
servei a la comunitat, 
d'internament adreçat a la 
població adulta amb 
trastorns mentals severs 
en situació postcrítica o 
en l'inici d'una evolució 
crònica, que presenta una 
manca de suport social i 
familiar i dificultats 
d'adaptació al seu medi. 
També és un servei previ 
a l'externament i 
reinserció plena de 
pacients donats d'alta 
hospitalària.
L'objectiu terapèutic és : 
el tractament del quadre 
clínic que inclou el 
tractament rehabilitador 
per evitar o endarrerir el 
procés de cronificació i 
discapacitat per assolir la 
readaptació al seu medi 
amb garanties 
d'estabilitat. També 
ofereix un programa 
assistencial per TLP.

Haver cursat 
psicopatología
 d’adults. 
Interés en 
conèixer els 
tractaments 
amb malalts 
mentals 
severs.
A convenir la 
distribució 
d'hores amb 
el tutor del 
centre.

1Barcelona
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51091 Hospital 
Universitari 
Germans Trias i 
Pujol. Hospital de 
Dia de Trastorns 
de Conducta 
Alimentària

01/02/2013

30-06-2013

dilluns i 
dimarts 
de 9 a 4

1 Trastorns 
Alimentaris

Observaciò de la 
dinàmica portada dins un 
Hospital de dia de 
Trastorns de la conducta 
alimentaria (adults con 
possible comorbilitat de 
trastorns de personalitat o 
d'eix 1.
Aprofundiment teòric i 
pràctic de l'evaluaciò 
psicometria 
Observac`´o primeres 
entrevistes de valoraciò 
ingrès H.DIA i seguiment 
terapèutic individual o 
grupal.
Participaciò en reunions 
d'equip de psicologia.

Entrevista 
prèvia amb 
la tutora 
acadèmica 
(Rosa.Raich
@uab.cat).

RECOMANAC
IONS:
Avaluació 
Psicològica 
en clínica 
d'adults. 
Tècniques 
d'intervenció 
psicològiques.
 Intervenció 
cognitiu-
conductual en 
adults. 
Psicopatologia
.
Interès per 
patologia de 
trastorns 
alimentari i 
comorbilitat.

1Badalona

51092 Hospital 
Universitari 
Germans Trias i 
Pujol. Hospital de 
Dia de Trastorns 
de Conducta 
Alimentària

15-10-2012

01-02-2013

dilluns i 
dimarts 
de 9 a 14

1 Trastorns 
Alimentaris

Observaciò de la 
dinàmica portada dins un 
Hospital de dia de 
Trastorns de la conducta 
alimentaria (adults con 
possible comorbilitat de 
trastorns de personalitat o 
d'eix 1)
Aprofundiment teòric i 
pràctic de l'evaluaciò 
psicometrica 
Observaciò primeres 
entrevistes de valoraciò 
ingrès H.DIA i seguiment 
terapèutic individual o 
grupal.
Participaciò en reunions 
d'equip de psicologia.

Entrevista 
prèvia amb 
la tutora 
acadèmica 
(Rosa.Raich
@uab.cat).

RECOMANAC
IONS:
Avaluació 
Psicològica 
en clínica 
d'adults. 
Tècniques 
d'intervenció 
psicològiques.
 Intervenció 
cognitiu-
conductual en 
adults. 
Psicopatologia
.
Interès per 
patologia de 
trastorns 
alimentari i 
comorbilitat.

1Badalona
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Tutor Acadèmic Sanz Ruiz, Antoni / Tatiana Rovira/

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació
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39311 Médicos Sin 
Fronteras

01/10/2012

30/06/2013

a 
convenir

dos 
matins o 
tardes, a 
convenir

1 Assessorament 
sobre la salut

L'alumne/a participarà en 
la següent línia 
d'intervenció:
-Prevenció d'estrès en 
treballadores i 
treballadors de terreny en 
ONGs en situació 
d'emergència.
El/la alumne/a participarà 
especialment en el 
desenvolupament de 
materials didàctics i 
instruments d'avaluació 
per a la línia d'intervenció 
abans esmentada.

Recomanacio
ns:
-Capacitat per 
a llegir de 
forma fluïda 
textos 
científics en 
anglès.
-Nivell mitjà 
en eines 
informàtiques: 
fulls de càlcul, 
SPSS.
-Interès pel 
desenvolupam
ent i 
adaptació 
d'instruments 
d'avaluació 
psicològica.
-
Coneixements
 bàsics en 
gestió de 
l'estrès
-Capacitat per 
a treballar de 
forma 
autònoma, i 
gran 
adaptabilitat 
als canvis
Abans de 
sol·licitar la 
plaça s'ha de 
parlar amb la 
professora 
Tatiana 
Rovira.

1,2Barcelona
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Tutor Acadèmic Selva Olid, Clara

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

100 Manpower Team 
ETT SA - Dp. de 
Recursos 
Humanos

04/10/2012

31/05/2013

flexible 
(matí 9 a 
14 o 
tarda 15 
a 19)

De dilluns 
a 
Divendres

10 Treball Temporal Todas las tareas a 
desarrollar tendrán 
partcipación activa por 
parte del alumno. Las 
tareas estarán 
encomenadas al 
aprendizaje de la 
Selección de Personal y 
Gestió de contratación de 
personal. Entre las 
funciones estarian:
- Definición de perfiles a 
seleccionar y busqueda 
de los candidatos 
adecuados a las puertas 
solicitadas.
- Insertar puertas en los 
portales de Empleo y 
busqueda en las Redes 
Sociales
- Evaluar pruebas y 
realización de informes
- Gestión de contratación, 
manejo del sistema RED 
(altas y bajas en la S.S.)
- Gestión de partes de 
horas para comfeccionar 
nóminas y certificados de 
Empresa.
- Atenció al personal en 
busqueda de trabajo

-Crear 
relaciones 
beneficiosas
-Impulsar a la 
acción
-Interés por el 
área de los 
RRHH

Formación 
por parte del 
departamento 
de RRHH de 
selección por 
competencias 
y 
fundamentos 
básicos de 
contratación.

2Diferents 
localitats
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2041 Hay Selección 04/10/2012

31/05/2013

 matí o 
tarda 
(segons 
disponibili
tat)

5 dias 1 Serveis a 
Empreses de 
Recursos Humans

Apoyo a las diferentes 
fases del proceso de 
selección:
- inserción anuncios
- criba curricular
- entrevistas telefónicas
- administración de 
pruebas
- participación como 
observador en entrevistas

Interés y 
motivación 
por 
desarrollarse 
en el área de 
selección.
Dinámico y 
proactivo

2Barcelona

2061 Ferrocarrils de la 
Generalitat de 
Catalunya (Àrea 
de Recursos 
Humans)

04/10/2012

31/05/2013

matins, 
8,30 a 
9,00 //  a 
12.30 a  
13,00 
hores

dilluns a 
divendres 
(tot el 
curs 
acadèmic)
. 

1 Departament 
Recursos Humans

L'estudiant s'integrarà en 
l'equip de l'àrea de RRHH 
i la seva tasca consistirà 
en donar col.laboració i 
suport als seus integrants 
en :
- Procesos de selecció 
massives, grupals i 
individuals.
- Manteniment de la 
cartera de proves 
psicotècniques i de 
selecció.
- Manteniment de les 
bases de dades 
corporatives de 
currículums de candidats.
- Altres tasques de 
selecció, promoció, 
formació i comunicació 
interna.

Eventualment 
algun 
desplaçament 
a Rubi i 
Martorell
Català 
correctament 
parlat i escrit

2Barcelona
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2621 El Corte Inglés 04/10/2012

31/05/2013

9h a 13h de lunes 
a viernes

1 Departament 
Recursos Humans

La proposta de pràctiques 
consisteix en formar part 
de l'equip del 
departament, realitzant de 
manera permanent 
activtats de preselecció 
(criba curricular, grups 
informatius i primeres 
entrevistes) i participant 
ocasionalment en altres 
fases de procés (aplicació 
de proves, revisions de 
grups, segones 
entrevistes i contractació). 
També es proposa 
col.laborar en el 
desenvolupament de 
noves tècniques 
d'avaluació. 

Disponibilitat, 
responsabilitat
. Compromís 
d'assistencia. 

2Barcelona
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2951 Relacions 
Interpersonals i 
Dinàmiques de 
Treball. Direcció 
de Serveis del 
Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat

04/10/2012

31/05/2013

a 
convenir

De dilluns 
a 
Divendres

1 Departament 
Recursos Humans

- Elaboració de 
documents sobre 
desenvolupament 
interpersonal i dinàmiques 
de treball, la gestió de 
discrepàncies i de 
conflictes.
- Preaparació de 
documentació i d'exercicis 
pràctics destinats a 
dinàmiques de lideratge, 
equips de treball, espai de 
medicació i tallers sobre 
la gestió de les 
discrepàncies, resolució 
de conflictes, valors, 
gestió del canvi i 
desenvolupament de 
relacions interpersonals i 
dinàmiques de treball.
- Rol d'assistent i 
Observador/a participant 
en diversos tallers.

- Pensament 
sistèmic i 
reconeixement
 de pautes.
- Capacitat 
d'anàlisis i 
síntesis.
- Gestió de 
les relacions 
amb els 
altres, gestió 
de les 
discrepàncies 
i dels 
conflictes; 
lideratge, 
treball en 
equip i 
desenvolupam
ent de 
persones.
- Comprensió 
organitzativa 
per entendre 
dinàmiques 
socials i 
práctiques en 
les 
organitzacions
.
- Usuari 
qualificat de 
Word, Power 
Point i Excel.

2Barcelona

2961 Conforama 
España

04/10/2012

31/05/2013

9:00 - 
14:00  a  
15:00 - 
19:00

Dilluns a 
divendres

3 Departament 
Recursos Humans

- Formació
- Selecció
- Desenvolupament
- Comunicación interna

 2El prat de 
Llobregat
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2971 Gesex Atenció 
domiciliaria SL

04/10/2012

31/05/2013

Op.A : 
Dill-Dix-
Div de 
9:00 a 
14:00  /  
Op.B : 
Dilluns a 
Divendre
s de 9:30 
a 12:

15 hores 
setmanals
 / 3 a 5 
dies per 
setmana

2 Departament 
Recursos Humans

- Gestió d'ofertes de treball
- Selecció de cvs
- Entrevistes de selecció
- Informes de perfil
- Passació de tests i 
correcció

2Barcelona

3021 ASB 
CONSULTORIA

a confirmar

a confirmar

a 
convenir

dilluns a 
divendres

1 Departament 
Recursos Humans

L'alumne podrà observar 
com es realitzen els 
diferents cursos de 
formació humana que 
impartim, tant a 
l'Administració pública 
com l'empresa privada.
Podrà participar d'una 
manera més activa en la 
realització dels Forcems 
així com el.laborarà 
materials pels cursos que 
impartim.

- Informàtica 
a nivell usuari 
(word, 
powerpoint, 
excel)
- Capacitat 
per traduir 
textos.
- Nivell natiu 
català i 
castellà
- Interès per 
aprendre
- Obertura 
social

2Barcelona

3751 Centro Médico 
Teknon SL

04/10/2012

31/05/2013

10 a 15 
hores

Dilluns a 
divendres 

1 Departament 
Recursos Humans

L'alumne realitzarà, 
participarà i colaborarà en 
totes les tasques pròpies 
de RRHH:
- Selecció i reclutament 
dels diferents perfils 
existents al centre.
- Coordinació del Pla 
d'acollida de les noves 
incorporacions.
- Formació
- Gestió becaris 
departaments centre 
sanitari

- Es valorarà 
coneixements 
d'angles alt.
- Bona 
atenció al 
client
- 
Indispensable 
domini català 
i castellà

2Barcelona
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5171 Assoper Serveis, 
SL

04/10/2012

21/12/2012

Matins o 
Tardes 
entre les 
9:30 - 
18:30 

20 hores 
setmanals
, a triar 
dies

1 Consultoria de 
formació, 
dinamització 
sociolaboral i 
organització 
empresarial

Assessorament creatiu, 
investigació, 
documentació i 
desenvolupament de 
temes de formació 
emocional o de profit per 
a la comunitat social.
Revisió de continguts, 
disseny, ortografia i 
format.
Docència, muntatge 
d'activitats i dinàmiques, 
observació dels 
processos grupals, 
avaluació i orientació 
psicopedagògica.
Preparació del material 
que acompanya les 
accions formatives.
Gestió de la 
documentació en el cas 
de contractes programa.
Manteniment de la web, 
notícies, links, opinios de 
clients, articles i 
bibliografia d'interès i e-
learning
Assessorament a les 
àrees comercials i de 
màrqueting, informació i 
recollida de dades per 
telèfon.
Edició de documentació 
interna i controls de 
qualitat.
Docéncia

Bon nivell 
ortografia i 
comprensió 
lectora
Bona 
comunicació i 
Empatia
Bona 
organització
Domini català 
i castellà, a 
nivell oral i 
escrit
Bon nivell 
ofimàtica 
(word i power 
point)i internet
Desitjable 
però no 
excloent:
Bona 
Capacitat 
pedagògica
Coneixements
 del món de la 
formació
Coneixements
 del sistema 
de 
bonificacions 
del crédit de 
formació
Coneixements
 en educació 
emocional, 
intel.ligència 
emocional, 
habilitats 
socials, 
pedagogia
Gust pel 

2Terrassa
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disseny gràfic
Coneixements
 de xarxes 
socials
Anglès
Vehicle

5331 Coaching 
Psicològic SL

04/10/2012

31/05/2013

De 10:00 
a 13:00 i 
de 15:00 
a 20:00

De dilluns 
a dijous 

2 Addiccions Aquestes pràctiques 
estan adreçades a 
estudiants interessats en 
psicologia de les 
organitzacions i la 
empresa. Les activitats 
principals es centren en:
- Observació d’entrevistes 
- Observació de la 
intervenció en grup i/o 
individualitzada
- Observació del treball en 
una empresa (tasques de 
gestió, organització, 
tasques administratives, 
selecció de personal, etc.)
- Gestió d’equips de treball
- Participació en cursos 
de formació
- Aprenentatge d’un 
mètode d’intervenció 
estructurat

L’alumne podrà 
col•laborar i participar en 
totes les tasques en 
funció del seu nivell 
d’aprenentatge i motivació 
adquirits.

- Motivació i 
interès per 
aprendre
- Nivell natiu 
català-castellà
- Informàtica 
a nivell 
d’usuari 
(Word, power 
point, Excel)
- Compromís 
amb el treball 
i habilitats de 
comunicació

2Terrassa
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6351 AUDENS FOOD 04/10/2012

31/05/2013

Preferible
ment 
matí o 
matí - 
trda

a convenir 2 Departament 
Recursos Humans

Participarà en diferents 
projectes relacionats amb 
les àrees de:
Desenvolupament de 
RRHH
Formació contínua
Altres tasques de suport 
al Director: tasques 
relacionades amb la 
recent fusió empresarial, 
etc.

Orientació a 
la feina i a 
l'aprenentage
Coneixement 
paquet 
Microsoft 
Office
L'estudiant/a 
podrá ferús 
del menjador 
d'empresa, 
beneficiant-se 
dels preus 
per a 
treballadors 
del centre.

2Granollers

6451 LAURA VIDAL & 
ASOCIADOS

04/10/2012

31/05/2013

Torn 
matí: 9-
13 
(dilluns a 
divendres
); Torn 
tarda: 
15.30-
19.30 
(Dilluns a 
dijous

Dilluns a 
divendres 
(tot el 
curs 
acadèmic)

2 Departament 
Recursos Humans

Anàlisi lloc de treball i 
perfil requerit
Participació en el procés 
de research
Criba curricular i 
realització d'entrevistes 
telefòniques
Passació de proves i tests
Suport a entrevistes
Suport en l'elaboració 
d'informes professionals

Nivell mig 
d'anglès 
(first 
certificate o 
similar) 
Validar amb 
la tutora 
acadèmica 
(Clara.Selva
@uab.cat)

2Barcelona

miércoles, 20 de junio de 2012 Página 105 de 136



6581 FSC Inserta 02/01/2013

31/05/2013

matins 
9.00 a 
14.00

Poden 
triar

1 Serveis a 
Empreses de 
Recursos Humans

Recolzament a la 
preselecció de 
candidats/es amb 
discapacitat.
Possibilitat d'actualitzar 
algun document vinculat 
als beneficis de 
contractació de persones 
amb discapacitat i dels 
tràmits a seguir a per 
presentar-ne al sol.licitud. 
Assistència a entrevistes 
d'orientació professional.
Inserció d'ofertes a la 
aplicació web própia i a 
altres portals web.
Suport als processos de 
selecció interns: 
Operativa interna, 
contacte amb l'usuari/ 
ària, seguiments, 
actualització de 
currículums, reformulació 
de Pla Personalitzat 
d'Inserció de l'usuari / 
usuária...
Coneixements dels perfils 
professionals amb més 
demanda a la Borsa de 
Treball per la identificació 
de possibles candidats / 
candidates.
Coneixement de 
l'aplicació de gestió 
informàtica 
d'intermediació laboral: 
Integra

Coneixement 
d'ofimàtica
Coneixement 
del circuit 
d'orientació 
laboral per 
persones 
amb 
Discapacitat
Capacitat de 
treball en 
equip, bones 
capacitats de 
comunicació

2Barcelona
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Tutor Acadèmic Soler Vilageliu, Olga

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

3171 Parc Zoològic de 
Barcelona

05/11/2012

30/04/2013

l'horari 
es 
pactarà 
amb els 
responsa
bles del 
Zoo

10 hores 
setmanals

3 Z- No consta en 
llista

Recerca en etologia amb 
animals en captivitat, 
preferentment primats.

Competències
 personals: 
Es valorarà 
que 
l'estudiant 
sigui capaç 
de treballar 
de manera 
autònoma. 
Cal 
compromís, 
voluntat i 
dedicació.

Recomanacio
ns: És 
recomanable 
tenir 
coneixements 
sobre la 
metodologia 
observacional 
en etologia. 
Es valorarà 
haver cursat 
l'assignatura 
26954 
Tècniques 
d'Observació. 
Cal fer una 
entrevista 
personal

3Barcelona
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3911 Neuropsychologic
al Research 
Organization

A convenir. Oc Preferent
ment 
tardes

4 hores 1 Investigació 
aplicada, 
dinamització 
comunitària

Manteniment i 
actualització plana web 
de l'empresa. 
Col·laborar en la recerca 
de l'empresa

Coneixement 
d'anglès. 
Interès per la 
recerca 
clínica. 
Coneixements
 
d'inform&#224
;tica.
Cal fer una 
entrevista 
personal 
prèvia.
Treballar amb 
autonomia i 
per objectius

1, 4Barcelona

4831 Centro de 
equinoteràpia 
Epona

a 
concertar 
(tardes)

a 
concertar

2 Teràpies 
ocupacionals i 
rehabilitadores

Atenció bio-
psico-social 
a la infància 
(6-14 anys)

Assistència a la teràpia 
complementària amb 
cavalls. 

Entrevista 
prèvia amb 
la tutora 
acadèmica 
(Olga.Soler
@uab.cat)

Afinitat amb 
el món del 
cavall i 
interès en 
l'equinoteràpia
.
Entrevista 
personal 
prèvia

Barberà 
del Vallès
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5271 Fundació Mona. 
Centre de 
recuperació de 
primats

a 
concertar 
amb el 
centre

a 
concertar 
amb el 
centre

2 Z- No consta en 
llista

La Fundació Mona és una 
entitat que es dedica a la 
recuperació de primats. El 
grup de recerca té 
diferents projectes 
d'investigació als quals es 
podrien incorporar els 
estudiants de pràcticum.

Entrevista 
prèvia amb 
la tutotra 
(Olga.Soler
@uab.cat)

Millor que 
tinguin 
nocions 
d'etologia i 
d'observació 
d'animals.
No hi ha 
contacte amb 
els primats, 
totes les 
observacions 
són a 
distància. És 
millor si ja 
teniu 
coneixements 
sobre 
ximpanzès i la 
seva 
conducta.
Recomanacio
ns: Millor que 
tinguin 
nocions 
d'etologia i 
d'observació 
d'animals.
Entrevista 
personal 
pr&#232;via.

Riudellots 
de la Selva
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Tutor Acadèmic Subirà Alvarez, Susana

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

3921 Unitat de 
Recerca en 
Neurociència 
Cognitiva -

01/10/2012

31/05/2013

Horari 
flexible. 
Es pot 
escollir

2 1 Z- No consta en 
llista

Aplicació de tècniques de 
neuroimatge a l'estudi de 
les malalties mentals i 
dels processos cognitius 
en subjectes sans.
Passació i entrenament 
de proves 
neuropsicològiques en 
persones sanes, amb i 
amb malalties mentals 
(TDAH, Esquizofrenia i 
altres). 

Unitat adient 
pels alumnes 
interessats en 
la recerca de 
la 
neuroimatge 
en els 
trastorns 
mentals. No 
es realitza 
assistència 
clínica 
ambulatòria ni 
intervencions 
psicològiques.

Millor amb 
coneixements 
de 
metodologia.
Preferentment 
amb 
coneixements 
de SPSS (no 
obligatori)

1Barcelona
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4571 Hospital Sagrat 
Cor. Sagrat Cor 
Serveis de Salut 
Mental. Martorell

01/10/2012

31/05/2013

9-14 2 
(dimecres 
i dilluns i 
dimarts 
alternant)

2 Demències Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
d’intername
nt

Observació i participació 
en entrevistes individuals i 
familiars de diagnòstic, 
tractament i seguiment i 
també en grups 
terapèutics.
Rotació per les unitats 
assistencials de malalts 
aguts, demències, 
psicogeriatria i trastorn 
mental greu.

Recomanable 
tenir 
coneixements 
de 
psicopatologia
 i 
neuropsicologi
a

Orientació 
psico-bio-
social
El dia de 
assistència 
pot anar 
variant al llarg 
del periode 
del pràcticum 
en funció de 
la Unitat 
Assistencial

1Martorell
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4575 Centre de Salut 
Mental d'Adults 
del Berguedà

01/10/2012

31/05/2013

de Dll a 
Dv de 9-
17h. 
Dies a 
concertar 
amb 
l'alumne

2 
dies/setm
ana.

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
d’intername
nt

Observació: entrevistes, 
visites psiquiàtriques, 
psicoterapies grupals i 
individuals.
Activitats acompanyats 
per psicòloga: Primeres 
visites, administració i 
correcció de proves 
psicomètriques, 
realització de plans 
terapèutics 
i col.laboració en 
psicoteràpies individuals i 
grupals.
Observació i activitats 
pròpies de l´Hospital de 
Dia acompanyats per la 
psicòloga: assistència a 
grups, valoracions 
d´ingrès, intervencions 
individuals, intervencions 
en crisi.

Es recomana 
tenir 
coneixements 
de 
psicopatologia
, avaluació i 
tractaments 
clínics en 
adults.

Orientació 
cognitivo-
conductual.

1Berga

4662 Institut Freedman 01/10/2012

31/05/2013

9 a 14 h a 
concretar 
amb 
l'alumne/a

1 Rehabilitació en 
Trastorn Mental 
Sever

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
d’intername
nt

Participar en entrevistes a 
pacients amb trastorn 
mental sever.
Passació de tests.
Participar en grups de 
teràpia ocupacional

1Esplugues 
de 
Llobregat

4664 Hospital Duran i 
Reynals 
(Fundació 
Sociosanitària de 
Barcelona)

01/10/2012

30/05/2013

9:00 a 
14:00h

1 dia a 
escollir

1 Demències Atenció a gent gran. 
Avaluacions 
psicològiques. Atenció a 
famílies.

1Barcelona
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4711 Benito Menni 
Complexe 
Assistencial en 
Salut Mental

07/01/2013

31/05/2013

9,30 - 
13,30 
(matins 
obligatori)

2 matins 
(imprescin
dible tots 
els 
matins 
lliures)

2 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
d’internament

Rehabilitació
 en Trastorn 
Mental 
Sever

L'alumne farà una rotació 
per, com a mínim, 2 
àmbits assistencials 
diferents:
- Malalts aguts en unitat 
d'internament breu
- Malalts Subaguts en 
unitat d'internament de 
major duració
- Malalts residencials
- Demències
- U.C.A. Crisis adolescents
- Pisos. Centre de dia, 
hospital de dia
- DUAL
Depenent de la disposició 
de la unitat en el moment 
de la rotació

Es recomana 
tenir bàsics 
de 
psicopatologia
 i diagnòstic.
A cada Unitat 
l'alumne 
tindrà un 
psicòleg tutor.

1Sant Boi 
de 
Llobregat

5041 Servei andorrà 
d'atenció sanitària

01/10/2012

9/09/2013

Dll a Dj 
de 9-17; 
Dv de 9-
13h

a 
convenir 
amb 
l'alumne/a

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Atenció 
clínica en 
adults. 
Unitat 
ambulatòria

-Visites d'atenció 
ambulatòria en 
psicopatologia infantil i 
adults.
-Passació de proves 
psicomètriques.
-Visites a la Unitat 
d'internament per trastorn 
mental sever.
-Participació com a co-
terapeuta a les diferents 
activitats del Hospital de 
Dia i el Centre de Dia en 
Salut Mental.
-Reunions de coordinació 
amb l'equip 
interdisciplinar.
-Sessions clíniques

Es recomana 
tenir 
coneixements 
de 
psicopatologia
.
Possibilitat de 
fer el 
pràcticum a 
l'estiu

1Principat 
d'Andorra
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6111 ACREP Avan 
Centre de 
Rehabilitació i 
Estimulació 
Polivalent

01/10/2012

31/05/2013

de 9:00 a 
14.00h

dimarts 1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

El centre presta atenció 
rehabilitadora a les 
persones amb malalties 
neurològiques i 
demències. Es realitzen 
les següents activitats: 
- Sessions d'estimulació 
cognitiva grupal i 
individual en malalties 
neurodegeneratives
- Participació en taller 
terapèutic
- Assistència com a 
explorador en les 
avaluacions 
neurospsicològiques.
- Assistència a reunions 
de seguiment amb les 
famílies.
- Assistència a les 
reunions de l'equip 
interdisciplinar.

Es 
recomanable 
haver cursat o 
estar cursant 
l'assignatura 
de 
psicopatologia
, 
neuropsicologi
a i tenir 
coneixements 
sobre 
malalties 
neurològiques.

1Terrassa
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6112 ACREP Avan 
Centre de 
Rehabilitació i 
Estimulació 
Polivalent

01/10/2012

31/05/2013

9-13:30h Preferent
ment 
dimecres.

1 Atenció clínica en 
adults. Unitat 
ambulatòria

Assessoram
ent sobre la 
salut

El centre presta atenció 
rehabilitadora a les 
persones amb malalties 
neurològiques. L'alumne 
participa en les següents 
activitats: 
- Tallers d'estimulació 
cognitiva en persones 
afectades de demència i 
parkinson: s'organitzen 
grups reduïts i homogenis 
per grau i tipus d'afectació.
- Sessions de rehabilitació 
neuropsicològica 
individual en persones 
amb dèficits de memòria 
per malalties 
neurològiques diverses 
(TCE, ictus, demències 
lleus...)
- Assistència com a 
explorador en les 
avaluacions 
neurospsicològiques
- Assistència a les 
reunions de l'equip 
interdisciplinar.

Es 
recomanable 
haver cursat o 
estar cursant 
l'assignatura 
de 
psicopatologia
, 
neuropsicologi
a i tenir 
coneixements 
sobre 
malalties 
neurològiques.

1Sabadell
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6561 Hospital de dia 
Sant Jordi

19/09/2012

9/09/2013

De les 9 
a les 17. 
A 
convenir

Dll-Dm, 
Dx i Dv) 
es pot 
escollir

2 Demències Valoracions 
neuropsicològiques 
prèvies a l'ingrés a l'HD. 
Valoracions 
neuropsicològiques 
periòdiques durant 
l'ingrés (seguiment, 
adaptació, 
comportaments 
individuals i relacionals). 
Avaluació permanent i 
continuada del seguiment 
dels tallers d'estimulació 
cognitiva, adaptació dels 
plans de treball al perfil 
cognitiu de cada usuari. 
L'alumnat podrà observar 
com es fan les 
valoracions 
nueropsicològiques i 
podrà participar 
activament en les 
sessions d'estimulació 
cognitiva guiant i ajundant 
a fer les activitats.
- Aprendre a dirigir un 
taller d'estimulació 
cognitiva
- Aprendre a avaluar i 
tractar els trastorns 
psicològics i conductuals 
en gent gran.

Es recomana 
tenir 
coneixements 
de 
Psicofarmacol
ogia i 
Psicopatologia
. Interès en el 
sector de la 
gerontologia.

1Igualada
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6651 ASPID 01/10/2012

30/05/2013

de 
dilluns a 
divendres
 de 9:00h 
a 18:00h

a 
convenir 
dintre de 
l'horari 
del centre

1 Demències - Assistir a les reunions 
de l'equip interdisciplinar.
- assistir a les valoracions 
neuropsicològiques.
- Assistir a les sessions 
de suport psicològic 
individual.
- Assistir a conduir, 
també, tallers 
d'estimulació cognitiva, 
tallers de memòria, tallers 
d'habilitats socials i de 
solució de problemes.
- Ajudar al psicòleg a la 
preparació de fitxes i 
material específic per 
tallers

- 
Coneixements
 relacionats 
amb les 
tècniques de 
modificació 
de conducta i 
teràpia 
cognitiu 
conductual.
- Assignatura 
de 
psicopatologia
 d'adults (no 
obligatori)
- Assignatura 
de 
neuropsicologi
a (no 
obligatori)

1Lleida

7651 Centre Geriàtric 
Cerdanyola

8/01/2013

30/03/2013

de 10 a 
14 i de 
15 a 18

2 matins i 
una tarda

1 Demències Asistència a entrevistes. 
Avaluació de funcions 
cognitives. Valoració 
psicoafectiva. Treball en 
equip multidisciplinar. 
Avaluació integral. 
Elaboració programa 
atenció individualitzada

Coneixments 
en 
envelliment, 
gerontologia, 
demències

Mataró
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7661 Centre 
Residencial 
Jardins de 
Valldoreix

1/10/2012

30/05/2013

10:00h a 
14:00h

dilluns a 
divendres 
(es pot 
triar dies)

2 Demències Coneixements del 
funcionament d'un centre 
residencial i del paper 
d'un psicòleg en aquest 
àmbit. Conèixer les 
síndromes geriàtriques 
més freqüents. Avaluació 
i intervenció en l'àmbit 
cognitiu, afectiu i 
conductual. Participació 
en el Pla Interdisciplinari 
d'Atenció Individualitzada. 
Atenció a famílies.

Participació 
pràctica i 
activa en tots 
els àmbits i 
activitats del 
centre
Recomanable 
coneixements 
bàsics de 
neuropsicologi
a i demències
Interès per 
les persones 
grans. 
Empatia. 
Paciència

Sant Cugat

40211 USZHEIMER 
Unitat 
Socioeducativa 
Alzheimer

01/10/2012

08/02/2013

9-14h 2 2 Demències - Participar en grups de 
tallers d'entrenament 
cognitiu.
- Observació de 
valoracions 
neuropsicològiques
- Entrevistes amb famílies
- Disseny d'una 
intervenció cognitiva

Responsabilita
t professional
Fonaments 
bàsics de 
neuropsicologi
a i 
psicogeriatria

1Barcelona

40212 USZHEIMER 
Unitat 
Socioeducativa 
Alzheimer

11/02/2013

31/05/2013

9-14 2 2 Demències - Participar en grups de 
tallers d'entrenament 
cognitiu.
- Observació de 
valoracions 
neuropsicològiques
- Entrevistes amb famílies
- Disseny d'una 
intervenció cognitiva

- Fonament 
bàsics de 
neuropsicologi
a i 
psicogeriatria
- Interès i 
motivació per 
les demències
- 
Responsabilita
t professional

1Barcelona
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Tutor Acadèmic Tirado, Francisco Javier

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació

1009 Servei de 
mediació i 
assessorament 
tècnic

a determinar

a determinar

a 
determina
r

a 
determinar

1 Addiccions A confirmar   Barcelona

1011 Centre 
Penitenciari 
Brians 2

a determinar

a determinar

a 
determina
r

a 
determinar

1 Addiccions a determinarBrians

1024 Centre 
Penitenciari 
Lledoners

a determinar

a determinar

a 
determina
r

a 
determinar

1 Addiccions a determinarLledoners
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2191 Fundació Privada 
per a Promoció 
de l'Autoocupació 
de Catalunya

01/10/2012

28/05/2013

normalme
nt de 
09:00-
14:00, 
pero 
amb 
felxibilitat

2 
(flexibilitat 
a l'hora 
de triar 
els dies)

2 Formació i 
ocupació laboral

Orientació 
professional

- Suport a les activitats 
que es realitzen al Servei 
d'Ocupació de CP'AC
- Coneixement de les 
cursos que s'ofereixen
- Funcionament de la 
gestió d'un curs de 
formació ocupacional 
desde l'inici fins el fi.
- Processos de selecció 
de candidats
- Entrevistes amb alumnes
- Diseny de materials 
didáctics

S'entenen les 
pràctiques 
com a una 
feina i, per 
tant, creiem 
que són molt 
importants 
per adquiriri 
els 
coneixements 
i les habilitats 
necessaries 
per la inserció 
en el mon del 
treball.
Ganes 
d'apendre i 
treballar.  Es 
valorarà que 
tinguin 
experiència 
en l'àmbit de 
la formació.

2Barcelona

2451 Servei d'Atenció i 
Informació a les 
dones "El 
Safareig"

01/10/2012

30/06/2013

matí: 
10.00h. a 
14.00h o 
tarda: 
16.00h a 
20.00h.

1 dia a la 
setmana 
a pactar 
amb el 
servei

2 Atenció i 
informació a dones

Intervenció 
en violència 
domèstica

- Coneixement de 
l'associació: estructura i 
continguts
- Coneixement del servei 
d'atenció
- Participació en les 
activitats dels eixos de 
treball, prevenció, 
formació i atenció
- Elaboració d'un projecte 
d'intervenció dins d'un 
dels eixos de treball

- 
Coneixements
 en temes de 
gènere i 
movement 
feminista
- 
Competències
 en el treball 
en equip i 
conducció de 
grups

2Cerdanyola 
del Vallès
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2791 Programa de 
Promoció de la 
Salut. Fundació 
Autònoma 
Solidària

01/10/2012

12/06/2013

Horaris 
flexibles 
segons 
necessita
ts del 
programa
 i 
tasques 
assignad
es a 
pactar

Els dies 
seran 
flexibles

4 Assessorament 
sobre la salut

Salut 
Comunitària.
 Planificació 
Familiar

- Participació activa en les 
campanyes de 
sensibilització i prevenció 
que es realitzen entorn 
les diferents àrees de 
treball del programa de 
salut.
- Estudi i conexeiment de 
les polítiques i estratégies 
actuals de prevenció i 
sensibilizació a 
Catalunya. 
- Suport en el disseny, 
implementació i avaluació 
de les campanyes de 
prevenció i sensibilització 
que es duguin a terme 
durant el curs.
- Possibilitat de participar 
gratuïtament en el curs de 
formació d'agent de salut, 
de 30 hores.
- Suport a la coordinació 
amb el grup de voluntaris 
per a les activitats del 
programa.
- Suport a la gestió del 
Xiringu (punt itinerant 
d'assessorament als 
estudiants del campus de 
la UAB sobre alimentació, 
drogues, vih, sexualitat i 
addicions).
- Recollida i anàlisis de 
dades per a les memòries 
anuals.
- Realització dels 
informes d'avaluació de 
activitats i campayes de 
sensibilització.

Interès en 
l'àmbit de la 
prevenció i de 
la promoció 
de la salut en 
general i 
especialment 
per:
- La 
prevenció al 
consum 
problemàtic 
de drogues.
- La 
prevenció als 
comportament
s sexuals de 
risc.
- La 
prevenció als 
trastorns de 
l'alimentació.
- L'ambit de 
sòcioadiccions
Disponibilitat 
per adaptar-
se a la 
flexibilitat 
d'horari a 
pactar. Alt 
grau 
d'autonomia, 
iniciativa i 
responsabilitat
.

1Bellaterra 
(Cerdanyol
a del 
Vallès)
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2861 Fundació Nou 
Barris

02/10/2012

31/06/2013

dimecres 
(9 a 15) i 
un altre 
dia a 
convenir

dimecres 
(9 a 15) i 
un altre 
dia a 
convenir

1 Addiccions Assessoram
ent sobre la 
salut

- Assistència a les 
reunions d'equip 
setmanals
- Possibilitat d'assistir a 
les reunions de suport 
tècnic als educadors dels 
centres residencials

 - 
Disponibilitat i 
flexibilitat 
horària
- Interès en 
adquirir 
coneixement 
sobre el 
tractament a 
la infància i 
adolescència 
maltractada i 
sobre el 
treball amb 
equips

2Barcelona

3232 Creu Roja Sitges a determinar a 
convenir

1 Assistència en 
serveis socials

Intervenció 
social. 
Infància en 
dificultat

Participar en el projecte 
"La Creu Roja creix amb 
tu"

Sitges

3271 Servei de 
Promoció 
Econòmica. 
Ajuntament de 
Montcada i Reixac

01/10/2012

31/05/2013

Matins 20 hores 2 Promoció 
econòmica

Orientació 
professional

La persona en pràctiques 
participarà de forma 
activa en els diferents 
serveis que s'ofereixen 
des de Promoció 
Econòmica adreçats a les 
persones en recerca de 
feina i seguiment del 
diferents programes que 
es realitzen a empreses.

-Coneixement 
d'informàtica 
a nivell 
d'usuari/a
-Coneixement 
de temàtiques 
relacionades 
amb el 
mercat de 
treball

2Montcada i 
Reixac
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3461 Assemblea de 
Cooperació per la 
Pau

15/10/2012

31/05/2013

Matins. A 
determina
r

depèn del 
alumne

1 Assistència en 
serveis socials

Z- No 
consta en 
llista

- Presentació, seguiment i 
avaluació de projectes de 
cooperació i d'acció social.
- Recolzament al equip 
tècnic en èpoques de 
moltes convocatories
- Recolzament en 
l'execució de projectes de 
l'àrea d'acció social i de la 
campanya Camins de 
Pau.

- Alt nivell de 
català escrit
- Molt bona 
capacitat de 
redacció
- Interès per 
el Món de la 
Cooperació al 
Desenvolupa
ment
- Iniciativa, 
creativitat i 
capacitat de 
treballar de 
forma 
autònoma

2Barcelona

3491 Amber Marketing 
Research SL

01/10/2012

30/06/2013

de 9:30h 
a 13:30h 
ó 15.30 a 
19.30h

de dilluns 
a 
divendres

2 Estudis de mercat - Treball de camp - 
entrevistes en profunditat
- Buidats analítics i 
transcripcions
- Participació en anàlisis
- Seguiment de 
dinàmiques de grups
- Visualitzar i viure tot el 
procès d'investigació

Es valorarà 
certa 
flexibilitat 
horaria i 
coneixement 
de idiomes 
(anglés)
- Informàtica 
a nivell usuari
- Nivell bàsic 
anglès
- Habilitats 
socials

1,3Barcelona
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3531 Spora Sinergies 
SL

02/10/2012

30/06/2013

A 
determina
r, no són 
dies fixos

2 Intervenció 
psicològica a 
benestar social

Investigació 
aplicada, 
dinamització
 comunitària

Participació en el procés 
de recerca: elaboració de 
la mostra i anàlisi 
qualitativa de les dades 
documentals.  Recerca 
bibliogràfica, treball 
etnogràfic, realització del 
guió de les entrevistes, 
realització de les 
entrevistes i redacció de 
l'informe.  Participació en 
la gestió i coordinació de 
projectes socials.  
Participació i 
aprenentatge en l'activitat 
de gestió empresarial de 
la mateixa entitat. 

- Estudis de 
recerca 
qualitativa
- Dinámica de 
grups
- Anglés
- 
Coneixements
 informàtics

3Barcelona

4071 Associació 
Prodisminuïts 
Psíquics -
Sabadell i 
Comarca (SIL 
TAINA)

01/10/2012

28/02/2013

de 9 a 14 Dilluns i a 
triar entre 
dijous o 
divendres

1 Addiccions Formació de persones 
amb retard mental o 
inteligència limit amb 
l'objectiu de facilitar la 
seva inserció en 
l'empresa ordinaria 
segons la metodologia de 
treball amb suport. 
Tasques a desenvolupar 
per part de l'alumne en 
practiques: 
- Entrevistes i orientacio a 
usuaris i families. 
- Formació 
- Seguiment de casos. 

  2Sabadell
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5052 Tallers Xavier 
Quincoces/Funda
ció Privada 
Vallès Oriental

1/10/2012

30/6/2013

De 9:30 
a 18:00 a 
triar per 
l'alumne 
en funció 
de 
disponibili
tat

a convenir 1 Addiccions Assessoram
ent sobre la 
salut

Les pràctiques ofereixen 
l'oportunitat de col·laborar 
en les tasques pròpies de 
la psicologia clínica, amb 
la supervisión dels 
psicòlegs del centre, tals 
como:

- Elaboració de 
psicodiagnòstic
- Informes psicològics
- Orientació de la 
intervenció/tractament
- Seguiment psicològic
- Supervisió de casos

L'alumne aprendrà a 
valorar els recursos 
adaptatius de la persona, 
participant de les 
estratègies de suport que 
s'elaborin per potenciar 
els seu ajustament al lloc 
de treball. De la mateixa 
manera, l'alumne tindrà la 
oportunitat de col·laborar 
amb el seguiment i 
valoració de l'adaptació 
laboral dels treballadors 
amb discapacitat 
intel·lectual, aprenent a 
elaborar registres 
específics per cada cas, a 
recollir i analitzar les 
dades... participant, si es 
considera oportú, de les 
reunions d'equip.

Es demana 
una persona 
que estigui 
cursant la 
llicenciatura 
de psicologia 
clinica, donat 
que les 
pràctiques 
que 
s'ofereixen 
pretenen 
millorar i 
complementar
 la formació 
clínica.  Un 
altre requisit 
important son 
la motivació i 
les ganes 
d'aprendre.

La intervenció 
social en el 
camp de la 
discapacitat 
és una 
especialitat 
que precisa 
una formació 
adequada per 
part del 
psicòleg i, 
com a centre 
especialitzat 
s'ofereix 
aquesta 
oportunitat als 
professionals 
que es 
vulguin 

1Granollers
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formar per 
treballar en la 
inserció 
laboral i la 
integració 
social de les 
persones 
amb situació 
de disminució.

5281 Inmark Onion 
Research

01/10/2012

31/05/2013

a 
convenir

alguna 
mañana

2 Estudis de mercat 2Barcelona

6461 Casal de joves 01/10/2012

30/05/2013

a 
convenir

a convenir 3 Investigació 
aplicada, 
dinamització 
comunitària

Z- No 
consta en 
llista

En aquest projectes 
l'alumne haurà de 
realitzar suport 
documental i teòric, treball 
de camp, elaboració de 
dades i informes, i suport 
a accions realitzades pels 
professionals de diferents 
serveis

Sentit comú, 
motivació, i 
coneixements 
en psicologia 
social i/o 
educativa

2Badia del 
Vallès

miércoles, 20 de junio de 2012 Página 126 de 136



32311 Assemblea local 
de la Creu Roja a 
Terrassa

01/10/2012

30/06/2013

dim. i 
div. 
(tarda), 
dissabtes
 i 
diumenge
s (martí y 
tarda)- 
torns 
quinzenal
s

6 hores, 
aproximad
ament

3 Assistència en 
serveis socials

Supervisió i 
seguiment 
de règim de 
visites en 
famílies 
separades

Servei destinat a 
l'acompliment dels règims 
de visites paternofilials, 
fixats per resolució judicial 
o via administrativa, 
després dels trencaments 
familicars conflictius, 
garantint el dret del menor 
a la relació per igual amb 
ambdós pares
L'alumne de pràctiques 
tindrà un professional 
referent psicòleg durant 
l'activitat, del que en 
tindrà la supervisió directe.
-En una primera fase rol 
menys actiu i adequació a 
l'estructura i tipologia del 
servei i des casos que 
atenem i actualització en 
lectures, articles i material 
referent del servei.
-Observació de les 
dinàmiques familiars i 
conductes dels membres 
de la familia.
-Observació de les 
actuacions i rol del 
psicòleg.
-Assistencia a primeres 
entrevistes d'entrada al 
servei.
-Assistencia a entrevistes 
de seguiment amb les 
families.
-Assistencia al psicòleg 
referent en tot allò que 
aquest estimi oportú, 
sempre sota la seva 
supervisió.

-Capacitat 
empàtica vers 
aquestes 
problemàtique
s familiars
-Capacitat 
d'escolta 
activa
-Capacitat 
reflexiva i 
d'anàlisi
-Capacitat de 
treball en 
equip
-Bona 
capacitat en 
la resolució 
de conflictes
-Formació 
bàsica i/o 
coneixements 
en la vessant 
sistèmica-
relacional
-
Coneixements
 bàsics en 
violència de 
gènere
-
Coneixements
 básics en 
maltractament
 infantils

2Terrassa
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32312 Assemblea local 
de la Creu Roja a 
Terrassa

01/06/2013

30/09/2013

dimecres 
(16.45-
20.15), 
divendres
 (16.45-
20.15), 
dissabte 
i 
diumenge

6 hores, 
aproximad
ament

1 Assistència en 
serveis socials

Supervisió i 
seguiment 
de règim de 
visites en 
famílies 
separades

Servei punt de trobada 
familiar: servei destinat a 
l'acompliment dels règims 
de visites paternofilials, 
fixats per resolució judicial 
o via administrativa, 
després dels trencaments 
familicars conflictius, 
garantint el dret del menor 
a la relació per igual amb 
ambdós pares
L'alumne de pràctiques 
tindrà un professional 
referent psicòleg durant 
l'activitat, del que en 
tindrà la supervisió directe.
-En una primera fase rol 
menys actiu i adequació a 
l'estructura i tipologia del 
servei i des casos que 
atenem i actualització en 
lectures, articles i material 
referent del servei.
-Observació de les 
dinàmiques familiars i 
conductes dels membres 
de la familia.
-Observació de les 
actuacions i rol del 
psicòleg.
-Assistencia a primeres 
entrevistes d'entrada al 
servei.
-Assistencia a entrevistes 
de seguiment amb les 
families.
-Assistencia al psicòleg 
referent en tot allò que 
aquest estimi oportú, 
sempre sota la seva 
supervisió.

-Capacitat 
empàtica vers 
aquestes 
problemàtique
s familiars
-Capacitat 
d'escolta 
activa
-Capacitat 
reflexiva i 
d'anàlisi
-Capacitat de 
treball en 
equip
-Bona 
capacitat en 
la resolució 
de conflictes

-Formació 
bàsica i/o 
coneixements 
en la vessant 
sistèmica-
relacional
-
Coneixements
 bàsics en 
violència de 
gènere
-
Coneixements
 básics en 
maltractament
 infantils

2Terrassa
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32321 Assemblea local 
de la Creu Roja a 
Sant Cugat del 
Vallès

01/10/2012

31/06/2013

dim. i 
div. 
(tarda), 
dissabtes
 i 
diumenge
s (martí y 
tarda)- 
torns 
quinzenal
s

6 hores, 
aproximad
ament

3 Assistència en 
serveis socials

Supervisió i 
seguiment 
de règim de 
visites en 
famílies 
separades

Servei destinat a 
l'acompliment dels règims 
de visites paternofilials, 
fixats per resolució judicial 
o via administrativa, 
després dels trencaments 
familicars conflictius, 
garantint el dret del menor 
a la relació per igual amb 
ambdós pares
L'alumne de pràctiques 
tindrà un professional 
referent psicòleg durant 
l'activitat, del que en 
tindrà la supervisió directe.
-En una primera fase rol 
menys actiu i adequació a 
l'estructura i tipologia del 
servei i des casos que 
atenem i actualització en 
lectures, articles i material 
referent del servei.
-Observació de les 
dinàmiques familiars i 
conductes dels membres 
de la familia.
-Observació de les 
actuacions i rol del 
psicòleg.
-Assistencia a primeres 
entrevistes d'entrada al 
servei.
-Assistencia a entrevistes 
de seguiment amb les 
families.
-Assistencia al psicòleg 
referent en tot allò que 
aquest estimi oportú, 
sempre sota la seva 
supervisió.

-Capacitat 
empàtica vers 
aquestes 
problemàtique
s familiars
-Capacitat 
d'escolta 
activa
-Capacitat 
reflexiva i 
d'anàlisi
-Capacitat de 
treball en 
equip
-Bona 
capacitat en 
la resolució 
de conflictes
-Formació 
bàsica i/o 
coneixements 
en la vessant 
sistèmica-
relacional
-
Coneixements
 bàsics en 
violència de 
gènere
-
Coneixements
 básics en 
maltractament
 infantils

2Sant Cugat 
del Vallès
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32322 Assemblea local 
de la Creu Roja a 
Sant Cugat del 
Vallès

01/06/2013

30/09/2013

dimecres 
(16.45-
20.15), 
divendres
 (16.45-
20.15), 
dissabte 
i 
diumenge

6 hores, 
aproximad
ament

1 Assistència en 
serveis socials

Supervisió i 
seguiment 
de règim de 
visites en 
famílies 
separades

Servei punt de trobada 
familiar: servei destinat a 
l'acompliment dels règims 
de visites paternofilials, 
fixats per resolució judicial 
o via administrativa, 
després dels trencaments 
familicars conflictius, 
garantint el dret del menor 
a la relació per igual amb 
ambdós pares
L'alumne de pràctiques 
tindrà un professional 
referent psicòleg durant 
l'activitat, del que en 
tindrà la supervisió directe.
-En una primera fase rol 
menys actiu i adequació a 
l'estructura i tipologia del 
servei i des casos que 
atenem i actualització en 
lectures, articles i material 
referent del servei.
-Observació de les 
dinàmiques familiars i 
conductes dels membres 
de la familia.
-Observació de les 
actuacions i rol del 
psicòleg.
-Assistencia a primeres 
entrevistes d'entrada al 
servei.
-Assistencia a entrevistes 
de seguiment amb les 
families.
-Assistencia al psicòleg 
referent en tot allò que 
aquest estimi oportú, 
sempre sota la seva 
supervisió.

-Capacitat 
empàtica vers 
aquestes 
problemàtique
s familiars
-Capacitat 
d'escolta 
activa
-Capacitat 
reflexiva i 
d'anàlisi
-Capacitat de 
treball en 
equip
-Bona 
capacitat en 
la resolució 
de conflictes
-Formació 
bàsica i/o 
coneixements 
en la vessant 
sistèmica-
relacional
-
Coneixements
 bàsics en 
violència de 
gènere
-
Coneixements
 básics en 
maltractament
 infantils

2Sant Cugat 
del Vallès
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Tutor Acadèmic Valmayor Safont, Sara

Centre Periode Horari Dedicacio 

setmanal

places Activitat 

principal 1

Activitat 

principal 2

Descripcio Requisits Observacions itinerariPoblació
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3151 Associació 
CEPS. 
Associació per a 
la Prevenció i la 
Promoció de la 
Salut

07/10/2012

31/05/2013

A 
convenir 
entre les 
9h i les 
14h i 
tambÃ© 
algunes 
tardes i 
caps de 
setmana 

A 
convenir. 
Entre 
setmana i 
alguns 
caps de 
setmana

1 Assessorament 
sobre la salut

Els serveis que ofereix 
l'entitat sÃ³n projectes 
d'intervenciÃ³ en salut, 
estudis de salut, 
formaciÃ³ i 
assessorament a 
professionals, educaciÃ³ 
per a la salut i disseny de 
materials en salut. Per 
tant, l'alumne pot 
participar en qualsevol 
d'aquest serveis que 
s'estigui realitzant en el 
moment que fa les 
prÃ ctiques. En concret 
les tasques sÃ³n: 
. Estudis d'investigaciÃ³ 
en promociÃ³ de la salut
. Disseny, 
desenvolupament i 
avaluaciÃ³ d'activitats, 
materials i programes de 
promociÃ³ de la salut
. OrganitzaciÃ³, 
preparaciÃ³ i avaluaciÃ³ 
d'activitats de formaciÃ³ i 
assessorament
. FormaciÃ³ en salut i 
educaciÃ³ per a la salut
. ElaboraciÃ³ i aplicaciÃ³ 
d'instruments d'avaluaciÃ³
. RealitzaciÃ³ d'informes 
d'avaluaciÃ³ i memÃ²ries
L'entitat treballa amb 
diferents colÂ·lectius: 
joves, poblaciÃ³ 
nouvinguda, persones 
amb discapacitat 
intelÂ·lectual i dones. En 
els segÃ¼ents Ã mbits: 
prevenciÃ³ de ITS/sida i 

Es preferible 
que l'alumnat 
hagi cursat 
les incloses a 
la menciÃ³ de 
Psicologia de 
la Salut i 
tingui interÃ¨s 
en l'Ã mbit de 
la 
intervenciÃ³  
psicosocial.

Ã‰s requisit 
que l'alumnat 
tingui 
disponibilitat 
per a 
desplaÃ§ar-
se a 
municipis de 
fora de 
Barcelona i 
tambÃ© per a 
assistir a les 
prÃ ctiques el 
cap de 
setmana i que 
tingui 
flexibilitat 
horÃ ria

1,2Barcelona
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educaciÃ³ sexual, 
alimentaciÃ³, tabac i 
alcohol, seguretat vial, 
accÃ©s a recursos 
sanitaris, entre d'altres. 
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3552 Servei de Salut 
Comunitària de 
l'Agència de 
Salut Pública de 
Barcelona

07/10/2012

31/05/2013

matins 
de 9 a 14 
alguna 
tarda 
possible 
de 16 a 
18

Dilluns i 
dijous 
(segur) 
altre dia a 
concretar

3 Assessorament 
sobre la salut

Segons cada plaÃ§a i 
servei, l'alumne realitzarÃ  
unes activtats 
determinades. Activitats 
del Servei de Salut 
ComunitÃ ria. ValoraciÃ³ 
del programa "Parlem-ne, 
no et tallis" (prevenciÃ³ de 
conductes sexuals de 
risc) per part de l'alumnat 
que ha rebut la 
intervenciÃ³ a l'aula al 
llarg del curs 2011-2012. 
L'alumnat haurÃ  de: 
introduir fitxes 
d'avaluaciÃ³ 
(complimentades via 
web), depurar la base de 
dades, fer una anÃ lisi 
bivariat i estratificat , 
realitzar grÃ fics, 
realitzaciÃ³, juntament 
amb la tutora, d'un 
informe que es publicarÃ  
a la web de l'ASPB.
Activitats del Servei de 
PrevenciÃ³ i AtenciÃ³ a 
les DrogodependÃ¨ncies: 
RevisiÃ³ sistemÃ tica 
sobre TDHA en adults i 
consum de drogues. 
Recerca bibliogrÃ fica i 
realitzaciÃ³ d'un informe 
resum. 
Activitats del Servei 
d'AvaluaciÃ³ i MÃ¨todes 
d'IntervenciÃ³: Dintre del 
programa POIBA 
(PrevenciÃ³ de l'Obseitat 
Infantil) implementat 
durant el curs 2011-2012, 

Es fan les 
següents 
recomanacion
s en funció de 
la plaça a 
cada servei: 
1.- Servei de 
Salut 
ComunitÃ ria: 
coneixements 
bÃ sics 
teÃ²rics i prÃ 
ctics sobre 
les bases de 
dades 
(EXCEL, 
SPSS), anÃ 
lisi 
estadÃ-stic 
(descriptiu 
bivariat i 
estratificat), 
interÃ¨s i 
motivaciÃ³ en 
promociÃ³ de 
la salut, 
programes de 
prevenciÃ³ de 
conductes de 
risc i 
avaluaciÃ³ de 
programes i 
entendre i 
escriure el 
catalÃ .
2.- Servei de 
PrevenciÃ³ i 
AtenciÃ³ a les 
Drogodepend
Ã¨ncies: Bon 
nivell 

1 i2Barcelona
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cal realitzar una acurada 
avaluaciÃ³ de procÃ©s. 
L'alumne haurÃ  de 
familiaritzar-se amb els 
continguts de la 
intervenciÃ³, informatitzar 
els autoinformes dels 
educadors, generar una 
base de dades, fer una 
anÃ lisi estadÃ-stica, 
colÂ·laborar en la 
producciÃ³ d'escales de 
puntuaciÃ³ de la 
intervenciÃ³, generar 
taules i grÃ fics, fer una 
recerca bibliogrÃ fica i 
colÂ·laborar en la 
redacciÃ³ d'un informe de 
l'avaluaciÃ³ de procÃ©s. 

d'anglÃ¨s. 
Entendre i 
escriure el 
catalÃ , 
interÃ¨s i 
motivaciÃ³ en 
la temÃ tica. 
3.- Servei 
d'AvaluaciÃ³ i 
MÃ¨todes 
d'IntervenciÃ³:
 
Coneixements
 generals 
sobre 
l'estructura 
d'una 
intervenciÃ³ 
preventiva i la 
seva 
avaluaciÃ³, 
interessos 
d'aprenentatg
e en com es 
qualifica i 
valora una 
intervenciÃ³ 
preventiva, 
habilitats bÃ 
siques en 
revisiÃ³ 
bibliogrÃ fica, 
maneig de 
base de 
dades, anÃ 
lisi 
estadÃ-stica. 
Entendre i 
escriure en 
catalÃ . 

El periode per 
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a realitzar el 
practicum és 
trimestral i 
l'inici i el final 
varia en 
funciÃ³ de la 
plaÃ§a. 
Servei de 
Salut 
ComunitÃ ria: 
de gener a 
marÃ§ del 
2013
Servei de 
PrevenciÃ³ i 
AtenciÃ³ a les 
Drogodepend
Ã¨ncies: 
d'octubre a 
desembre de 
2012
Servei 
d'AvaluaciÃ³ i 
Mètodes 
d'IntervenciÃ³:
 d'octubre a 
desembre de 
2012

miércoles, 20 de junio de 2012 Página 136 de 136


