Seminari

PRESENTACIÓ
El desenvolupament dels infants i també el dels adults ve determinat per la presència d’un
entorn suficientment adequat que pugui afavorir el seu creixement; aquesta és la principal
funció de la família.
Però sovint ens trobem que per diferents circumstàncies, les relacions entre els membres
de la familia provoquen una fallida d’aquesta funció, amenaçant així la seva estabilitat. És
quan podem parlar de familia en risc fent-se imprescindible una intervenció professional.
Objectiu
L’objectiu del seminari és aprofundir en el coneixement de les patologies de les famílies.
Des d’una perspectiva aplicada i pràctica aportarem diferents eines d’intervenció per
tractar aquestes patologies familiars de risc. Veurem com afavorir, desenvolupar i recuperar els aspectes sans del funcionament familiar.

Psicoteràpia
de famílies en risc
Desafiaments i oportunitats

Metodologia
Exposició teòrica acompanyada d’aportació de material clínic per part dels docents per
il·lustrar els diferents apartats del programa.
Adreçat a:
Psicòlegs, metges, psiquiatres, infermers, psicopedagogs, educadors, treballadors socials
i altres professionals interessats en aprofundir en els tractaments de família.

divendres, 26 de febrer de 2016

16.00h a 20.00h

Pl. Sants

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

Lloc:

Cal Muns

Organitza:
Sant Pere Claver · Institut Docent
Cal Muns
C. Gavà, 70-72 Barcelona

Sala d’Actes Maria Victòria Oliva

Preu: 30€

Amb el suport de:

PROGRAMA
I.- Consideracions prèvies al tractament
· Tipologia familiar segons les organitzacions psicopatològiques predominants
relatives al funcionament de la família com a grup.

HORARI *
Divendres, 26 de febrer de 2016 - 16h a 20h
Lloc: Cal Muns, Sala d’Actes Maria Victòria Oliva - C. Gavà, 70-72 08014 Barcelona
Quota d’inscripció: 30 €

MODALITAT D’INSCRIPCIÓ

· Elements per determinar la viabilitat del tractament:
- Diagnòstic
- Indicacions/Contraindicacions

1. Entra a www.spcdocent.org seleccionar el curs i inscriu-te en el formulari d’inscripció
corresponent.

II.- El tractament

Al fer el pagament on line, la inscripció es formalitzarà al moment. Cal fer tots els passos

· Consideracions tècniques de la psicoteràpia familiar tenint en compte la composició
de les famílies ateses i la seva tipologia:

apuntat en aquest curs.

- Acompanyar la derivació
- Setting flexible
- Coteràpia
- Treball en xarxa
· Dificultats de la psicoteràpia familiar:
- Adherència al tractament
- Interrupció/abandonament del tractament
- Contratransferència del terapeuta
Professorat:
· Mercedes Viladot Voegeli. Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta.
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària. Docent del Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica de la Universitat de
Barcelona.
· Maria Rosa Coca Ribas. Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta.
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària. Membre associada de l´ACPP.
· Francesc Pareja Rossell. Psicòleg Clínic i Psicoterapeuta.
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària.

2. Escull l’opció de pagament: on line (targeta de crèdit) o transferència bancària.

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
-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 infor-

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

