
PROGRAMA 
 

 
11:00 h Benvinguda a l’hospital. 
 Tània Olivares, secretària de la Unitat Docent 
 
11:15 h La residència a l’HU Institut Pere Mata. 
 Yolanda Alonso, tutora  i cap d’estudis 
 
11:45 h Recerca i línies d’investigació de l’HU Institut Pere Mata. 
 Elisabet Vilella, directora de l’Àrea de Recerca 
 
12:15 h Cafè-col·loqui amb residents. 
 Raquel Marcos, R1 d’Infermeria de Salut Mental 
 Lorena López, R1 de Psicologia Clínica 
 Claudia Andrés, R1 de Psiquiatria 
 
12:45 h Torn obert de preguntes. 
 Yolanda Alonso i Tània Olivares 
 
13:00 h Visita a la Unitat Docent. 

Dijous 22 de març, 11 hores 
Aula 2 de la Unitat Docent  

INSCRIPCIÓ 
Envieu un e-mail a:  docencia@peremata.com 
Indiqueu: -nom i cognoms 
 -especialitat 



L’activitat investigadora té també 
un caràcter fonamental per a 
nosaltres i per aquest motiu 
l’HUIPM forma part del Institut 
d’Investigacions Sanitàries Pere 
Virgili (IISPV) que integra i 
potencia la recerca als hospitals 
del nostre territori.  

L’IPM ha establert un conveni de 
col·laboració amb la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) i la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut, de forma que el 
nostres professionals participen a la 
docència de Medicina, Psicologia, 
Nutrició, Infermeria, Fisioteràpia i Treball 
Social. També es desenvolupa una 
important activitat vinculada al programa 
de doctorat “Salut, Psicologia i 
Psiquiatria” en què cada any es 
presenten tesis doctorals dirigides per 
professors/doctors del nostre centre. 

La Unitat Docent de l’Hospital 
Universitari Institut Pere Mata (HUIPM) 
està acreditada pel Ministeri de 
Sanitat per formar especialistes en 
Psiquiatria, Psicologia Clínica i 
Infermeria de Salut Mental a través de 
programes de residència. Aquesta 
activitat docent s'organitza al voltant 
d'una important activitat assistencial, 
docent i de recerca. 

Trobareu més informació a: 
http://www.peremata.cat/cat/item/DOC_RESIDENTS.html 

Des de l’any 2015 el grup de 
recerca s’ha incorporat al 
CIBERSAM (Centro de 
Investigación Biomédica en Red 
de Salud Mental) que inclou els 
grups de recerca més importants 
de l’àmbit nacional. 

Tània 

Yolanda Alonso, cap d’estudis 


