Seminari

PRESENTACIÓ
Quan ens trobem amb el comportament conflictiu de l’adolescent, els professionals
que treballem amb ells/es hem d’afrontar el seu maneig. La passivitat, la desmotivació,
la desvalorització de les propostes que els hi fem, juntament amb els comportaments
transgressors de les normes o en un extrem violents, poden provocar reaccions en els
professionals que no sempre ajuden l’adolescent a créixer.

El comportament
conflictiu a
l’adolescència

Com posar límits de forma adequada i alhora estimular la seva il·lusió i el seu interès?
Comprendre millor les motivacions que aquests comportaments expressen i els cercles
viciosos que estimulen a les relacions, pot ajudar a definir millor les estratègies
d’intervenció amb els adolescents que ens ho posen difícil.
Objectiu
L’objectiu general del curs és aprofundir en la comprensió de les conductes transgressores a l’adolescència i reflexionar sobre les característiques que les intervencions han
de tenir per afavorir el desenvolupament. Analitzarem les característiques del procés de
canvi en aquesta etapa, concedint especial importància a les dinàmiques de relació amb
l’entorn i les necessitats pròpies de l’adolescent. A partir d’aquí, descriurem les principals
motivacions psicològiques de la conducta transgressora, prestant una atenció especial a
les més relacionades amb l’agressivitat.

El repte d’afavorir el desenvolupament

divendres, 4 d’abril de 2014

Adreçat a...
Professionals de qualsevol àmbit que treballin amb adolescents (ensenyament, lleure,
serveis socials, salut, salut mental, dispositius residencials o tutelars...) i que estiguin
interessats en una major comprensió del comportament conflictiu de l’adolescent i la
reflexió sobre les estratègies més adequades d’intervenció.

Més informació
Institut Docent Sant Pere Claver
Elisabet López
Tel. 93 443 39 50
info@spcdocent.org
www.spcdocent.org

16.00h a 20.00h
Lloc:
Sant Pere Claver
Institut Docent
i Recerca

Organitza:
Sant Pere Claver · Institut Docent
C/ Vila i Vilà, 16 Barcelona
5a. planta – Sala Joan Gonzalo

Preu: 30€

PROGRAMA

HORARI I INSCRIPCIONS*

I.- Desenvolupament i entorn:

Divendres, 4 d’abril de 2014 - 16h a 20h
Lloc: Sant Pere Claver, C/ Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona
Quota d’inscripció: 30 €

· La relació amb l’entorn com a clau del desenvolupament.
· Contenció i reciprocitat: La sensibilitat maternal i l’activitat del bebè.
· El desenvolupament emocional i cognitiu en l’adolescència: Les àrees de canvi:
El cos i la sexualitat. El pensament. Les relacions familiars.
· Necessitats psicològiques de l’adolescent.
· Dinàmiques de retroalimentació conflictiva amb l’entorn.
· Actituds i estratègies afavoridores del vincle i del desenvolupament en la relació amb
l’adolescent.

II. Conductes transgressores:
· Adolescència i actuació.
· Transgressió i delicte.
· Agressivitat i violència.
· Motivacions que promouen conductes transgressores en els adolescents.
· Estratègies d’intervenció orientades a la contenció d’ansietats i a l’estímul del
desenvolupament.

Professorat:
· Jorge Tió. Psicòleg Clínic.
Coordinador de l’Equip d’Atenció al Menor de Sant Pere Claver -Fundació Sanitària,
Psicoanalista (Societat Espanyola de Psicoanàlisis, International Psychoanalytical
Association). Especialista en adolescents i docent de Màsters de Psicologia Dinàmica de
la Universitat de Barcelona (UB).
· Lluís Mauri. Psiquiatre i Psicoterapeuta.
Adjunt a l’Equip d’Atenció al Menor (EAM) de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.
Coordinador de Formació, Docència i Recerca del Departament de Salut Mental de Sant
Pere Claver. Docent de Màsters de Psicologia Dinàmica de la UB i UAB.

MODALITAT D’INSCRIPCIÓ
1. Entra a www.spcdocent.org seleccionar el curs i inscriu-te en el formulari d’inscripció
corresponent.
2. Escull l’opció de pagament: on line (targeta de crèdit) o transferència bancària.
Al fer el pagament on line, la inscripció es formalitzarà al moment. Cal fer tots els passos
corresponents (dades personals, número de tarjeta de crèdit…) fins arribar a la pantalla
final on s’informa que rebreu un correu electrònic conforme s’ha efectuat l’ingrés i us heu
apuntat en aquest curs.
Per fer el pagament mitjançant transferència bancària cal fer l’ingrés al
c/c: 0081-1595-31-0001000903.
-Disposes de 48 hores per fer el pagament, i en cas de no fer-lo dins aquest termini, no
es considerarà confirmada la inscripció.
-Important fer constar el nom i cognoms en el concepte de la transferència.
-Enviar el comprovant bancari de pagament, indicant nom i cognoms i l’activitat a la que
t’has inscrit per correu electrònic : info@spcocent.org o per fax: 93 329 76 36
* Places limitades per ordre d’inscripció
* L’entitat es reserva el dret a suspendre l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits i,
en aquest cas, procedirà a la devolució de l’import a les persones inscrites.
· Un cop formalitzada la inscripció no es farà devolució de l’import, si la persona inscrita es
dóna de baixa o no assisteix a l’activitat.
Política de protecció de dades.
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades al fitxer Institut Docent, del qual és
titular Fundació Hospital Sant Pere Claver, amb la finalitat de gestionar les dades dels esdeveniments i
jornades de l’entitat, com dels seus participants. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició mitjançant escrit, mitjançant fotocòpia del DNI, adreçat a Fundació Hospital Sant Pere Claver,
Carrer Vila i Vilà 16. 08004, de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ
Institut Docent i Recerca Sant Pere Claver
Elisabet López
Tel.: 93 443 39 50
C/ Vila Vilà, 16. 08004-Barcelona
info@spcdocent.org · www.spcdocent.org

