
 

 

 

 

Entrevista motivacional i les seves 
aplicacions pràctiques  

(015947) 
 

Informació General 
 

Dies:  17, 24 i 31 de gener de 2017  

Horari:  de 15h a 19h (teoria) i de 19h a 22h (pràctiques) 8a planta 

Lloc: Àrea Docent (4ª planta), Aula A de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 

Adreçat a: Facultatius, MIR i Infermeres.  

Total Hores:  21 hores  

Nombre de places: 20 places 

 

Coordinació 
 

Dra. Camprubí Potau , del servei de Cardiologia i Dra. Gomez Tricio  de Psiquiatria  

de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 

 

 

Organitza 
Servei de Cardiologia i Psiquiatria amb col.laboració del  

Departament de Formació Continuada de  

l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 

 

 

 

 

 

Més informació:  

Secretaria del Departament de Formació Continuada de  

l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (4a planta) 

Telèfon 977295829 

a/e fcontinuada.hj23.ics@gencat.cat 



 

 

 

Objectius 
 

 

Genèrics:   

 
Millora en coneixements i habilitats per la comunicació professional-pacient donant eines per a 

l'exploració del pacient desde una perspectiva motivacional. Els pacients cardiològics tenen 

que fer dieta cardiosaludable, abstenció de tabac i exercici, pel que es molt important la seva 

implicació i motivació, el que requereix  una formació adequada del professional. 
 

Específics: 

 
En acabar l'activitat els alumnes hauran millorat en la comunicació amb el malalt i en la seva 

capacitat per influir favorablement en els hàbits del pacient . 
 

Programa 
 

Mòdul 1. EL PRIMER CONTACTE AMB EL PACIENT. PRINCIPIS GENERALS. 

 

- Introducció. Ambivalència. Estils i habilitats de comunicació 

- Actituds terapèutiques  i motivació.   

- L'esperit de l'entrevista motivacional 

- Gènesi i principis de l'entrevista motivacional. 

 

Mòdul 2. OBTENIR INFORMACIÓ. L´EXPLORACIÓ DEL PACIENT 

 

- Exploració psicopatològica motivacional. Objectius.  

- El pensament reflexiu. L'escolta reflexiva. 

- Afirmació. Confirmació diagnòstica.  

- Les resistències i estratègies per abordar-les. 

 

Mòdul 3. RETORNANT  INFORMACIÓ I NEGOCIANT EL PLA TERAPÈUTIC 

 

- Enfortint el compromís del pacient. Discurs de canvi. 

- Preparació del discurs de canvi. Facilitant el discurs de canvi 

- Etapes de la fase resolutiva. 

- Estratègies de negociació del pla terapèutic. 

- Finalització de l'entrevista 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologia 
 

El curs es compon de 3 sessions teòriques- pràctiques:  4 hores de durada la teoria i 3 hores les 

pràctiques.  Els continguts s'organitzaran en 3 grans blocs temàtics: Acollida del pacient, 

exploració del pacient i resolució de l' entrevista. 

 

 

Docent 
 

Dr. Antonio Gual Psiquiatra Hospital Clínic Barcelona. Especialista en entrevista motivacional. 

 

 

Assistència 
 

El control d’assistència es farà en cadascuna de les sessions, cal signar en l’espai corresponent al dni i nom. 

Obtindran certificat d’aprofitament les persones que assisteixin el 100% d’hores de classe. 

 


