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OBJECTIUS 

 

 
/ Conèixer els principals fàrmacs utilitzats en psiquiatria. 

/ Quines són les seves indicacions, com s'administren i com se sap si 

funcionen. 

/ Quins són els principals efectes adversos i què cal fer si es donen. 

 

 

 
CONTINGUTS 

 

/ Introducció      

     (com els psicofàrmacs actuen sobre el sistema nerviós central i produeixen         
     canvis en la percepció, ànim, simptomatologia ansiosa, etc). 
 

/ Indicacions dels psicofàrmacs en persones amb DI (quan i amb quin 

objectiu s'han d'utilitzar). 

/ Aspectes a tenir en compte quan una persona amb DI pren tractament 

psicofarmacològic. El rol de la persona que dóna suport. 

/ Psicofàrmacs: tipus, indicacions i principals efectes adversos. 

      Antidepressius  
      Ansiolítics i hipnòtics  
      Antipsicòtics  
     “Antiparkinsonians” 
      Eutimitzants  
      Fàrmacs “antidemència” 
      Antagonistes opiacis  
      Psicofàrmacs específics per al TDAH  
      Fàrmacs específics per als trastorns per consum d’alcohol  
      Hipotensors utilitzats en psiquiatria (propanolol i clonidina) 
      Altres  

 

 

FARMACOLOGIA I DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 
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FORMADORA 

 / Marta Vilà i Alsina 

:  Psiquiatra. Treballa al Servei Especialitzat en Salut Mental i trastorns de conducta 

per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI) de Girona des de l'any 

2008.  

:  Actualment és la psiquiatra de 4 recursos residencials/ocupacionals per a persones 

amb DI. 

:  De 2008 a 2012 va treballar com a psiquiatra a la UHEDI de Girona. 

  

 
 

 

DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dia 20 de juny de 2018 

Horari: de 10 a 14 i de 15 a 17h 

Lloc:   Upgrade. C/ Vallespir, 39 local. 08014 Barcelona 

/ Total hores curs: 6h 

 
 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

Fins el 15 de juny o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 85 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes 

les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + FARM,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 
 
 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2420111
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2420111
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís 

sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  

 


