A qui va dirigit: Psicòlegs, psiquiatres,
metges, diplomatures en ciències de la salut i, en
general, professionals de la salut mental
interessats en el tema.

Preu: 100€

Docents
S. Ballespí.
Departament de Psicologia Clínica. Universitat de
Barcelona.

M.C Jané.
Places limitades

Calendari de classes:
15 d’abril de 2009 (16 a 20:30h)
16 d’abril de 2009 (9:30h a 20:30h)
17 d’abril de 2009 (9:30h a 14:00h)
27 de maig de 2009 (16 a 20:30h)
28 de maig de 2009 (9:30h a 20:30h)
29 de maig de 2009 (9:30h a 14:00h)

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Ll. Garcia-Esteve.
Unitat de Psiquiatria Perinatal i Recerca de
Gènere. Institut Clínic de Neurociències. Hospital
Cínic Universitari.

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN
PSICOPATOLOGIA
DE GÈNERE
2009

G. Gilchrist
Grup de Recerca en Trastorns per l’Ús de
Substàncies. Programa de
Neuropsicofarmacologia. Institut Municipal
d’Investigació Mèdica (IMIM).

E. Gómez.
Lloc: Casa de la Convalescència (Hospital de
Sant Pau).
St. Antoni Maria Claret, 171 (Barcelona).

Informació i Secretaría:
Estel Gelabert Arbiol
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Facultat de Psicologia. Despatx B5-158.38
Edifici B. Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (Barcelona).

estel.gelabert@uab.cat
Matricula:
Enviar per correu postal a la Secretaría del curs
-Full d’inscripció complimentat
-1 fotocòpia del DNI o passaport.
-Xec conformat a nom de la Universitat
Autònoma de Barcelona per un import de 100
euros (preu del curs)

estel.gelabert@uab.cat

Psiquiatria d’Enllaç. Institut Clínic de
Neurociències. Hospital Cínic Universitari.

M. Jódar.
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Universitat Autònoma de Barcelona.

R. Martín-Santos.
Unitat de Psiquiatria. Institut Clínic de
Neurociències. Hospital Cínic Universitari.

P. Navarro.
Unitat de Psiquiatria Perinatal i Recerca de
Gènere. Institut Clínic de Neurociències. Hospital
Cínic Universitari.

J. Serrallonga.
Director d’HOMINID Grup d’Orígens Humans, Parc
Científic de Barcelona. Universitat de Barcelona.

S. Subirà.
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
UAB.

F. Viñas.

http://www.uab.cat/
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Departament de Psicologia. Universitat de Girona.
Amb la col·laboració de:

PER QUÈ UN CURS DE PSICOPATOLOGIA
DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE?
Les investigacions i el coneixement sobre la salut de
les dones, són una de les majors llacunes que té
plantejades la ciència actual. En les darreres dècades
han augmentat les investigacions realitzades en

OBJECTIUS DEL CURS
Introduir la perspectiva de gènere en els coneixements
bàsics de la psicologia i la psicopatologia, així com la
seva aplicació en la recerca i a pràctica clínica.

PROGRAMA

dones o en poblacions segregades per sexe, amb
metodologies que han permès obtenir importants

Continguts teòrics

diferències entre ambdues poblacions.

Psicologia de gènere

En l’àmbit de la salut psíquica s’han observat
diferències de gènere tant en la prevalença de les
malalties com en la expressió de símptomes, en els
factors de risc i en els protectors, en la resposta
terapèutica i en la evolució i pronòstic.

La perspectiva de gènere en salut mental no
s’assoleix amb la mera descripció dels trastorns per
sexe. Es fa necessari un nou

•
•
•

La salut des de la sensibilitat de gènere.
Salut mental i gènere.
Fisiologia, cervell i conducta animal.
La conducta en els primats.
Cervell femení vs cervell masculí en els humans.
Diferències de gènere en les habilitats bàsiques
del desenvolupament.
El cicle evolutiu en la dona: de la edat adulta a la
vellesa.
Les interaccions entre la genètica i l’ambient.
Caràcter, temperament, conductes i estratègies
d’afrontament.

Trastorns de la personalitat.
Les conductes addictives.
Trastorns de la identitat de gènere.

Tallers
•
•

Psicopatologia Perinatal.
Violència de gènere i trastorn per Estrés
Postraumàtic.

Organització:
• Departament de Psicologia Clínica i de la
Salut de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
• Unitat de Psiquiatria Perinatal i Recerca de
Gènere. Institut Clínic de Neurociències.
Hospital Clínic Universitari.

Direcció:
Dra. Susana Subirà Alvarez
Dra. Mª Claustre Jané Ballabriga

Coordinació:

coneixement de la

psicobiologia i la psicopatologia centrat en les dones.
Aquest fet suposa incorporar els nous coneixements
en els programes de formació en psicopatologia, en
la metodologia de recerca, en les guies clíniques, i en
les polítiques de promoció de la salut dirigides a la
població femenina.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Psicologia Clínica de gènere
•
•
•
•
•

Trastorns afectius en la infantesa i en la
adolescència.
Trastorns afectius a l’edat adulta.
Trastorns d’ansietat a la infantesa i
adolescència.
Trastorns d’ansietat en adults.
Trastorns de conducta disruptiva i Trastorn per
dèficit atencional.

Dra. Lluïsa Garcia Esteve
Dra. Rocío Martín-Santos Laffon
Dra. Marta Torrens Mèlich

Informació:
Estel Gelabert Arbiol

estel.gelabert@uab.cat

