Preinscripció i matrícula

Lloc

Preinscripció: a partir del dia 1 de juny de 2018.

Cal Muns
C/ Gavà 70-72. 08014 Barcelona
Classes teòriques i supervisions:
2na planta, Sala M. Victòria Oliva
Pràctica Clínica: Planta Baixa

Per a fer la preinscripció és imprescindible presentar el
full de sol·licitud d’admissió juntament amb un currículum
i abonar els drets de preinscripció en la secretaria
acadèmica. En confirmar-se l’admissió, els sol·licitants
hauran d’abonar l’import de la matrícula dins el termini
fixat i acreditar la seva condició d’estar col·legiats en el
seu corresponent Col·legi Professional.
Matrícula: De l’1 al 21 de setembre de 2018 i de l’1 al 20
de setembre de 2019 (2on curs)

Inscripcions: secretaria acadèmica
Secretaria Departament de Docència Fundació Vidal i
Barraquer
C/ St. Gervasi de Cassoles, 88 - 90
08022 - Barcelona
docencia@fvb.cat
Tel. +34 934 340 001

Per a més informació
Responsable del curs: Sra. Carme Ríos
crios@fhspereclaver.org
www.spcdocent.org
Tel: +34 934 904 622

Curs de formació teòrico-pràctica en:

INTERVENCIÓ
PSICOTERAPÈUTICA

EN EL FRACÀS ESCOLAR
Una experiència des de la
psicologia psicodinàmica
Edició 2018-2020

Amb el suport de:

Sant Pere Claver
FUNDACI Ó SANI TÀR I A

Organitzen:

Objectiu
L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en una
tècnica psicoterapèutica dirigida fonamentalment a abordar
les dificultats en l’aprenentatge escolar, per a infants d’edats
compreses entre els 5 i els 11 anys. Aquest curs posa a
l’abast dels estudiants l’experiència dels professionals
per saber com afrontar i tractar els trastorns infantils de
l’aprenentatge des d’ un enfocament psicodinàmic i en el
marc de l’assistència pública.

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per a Infants i
Joves (UPPIJ) del Departament de Salut Mental de Sant
Pere Claver - Fundació Sanitària, en col·laboració amb
Sant Pere Claver - Institut Docent i Recerca i la Unitat de
Trastorns de l’Aprenentatge de l’Institut Universitari de
Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat
Ramón Llull), són els organitzadors d’aquest curs.

Programa
1r curs – Nivell I

Horaris

La formació bàsica consisteix en un curs distribuït
en diferents blocs, amb un important component de
pràctica clínica supervisada. S’impartirà al llarg d’un
curs acadèmic.

Classes teòriques i supervisió: Dimecres de 15h a 17h.

I

Bloc Teòric - Tècnic (30h/curs)

II Bloc de Pràctica Clínica (80h/curs)
III Bloc de Supervisió de la Pràctica Clínica
(60h/curs)
IV Bloc Opcional (100h/curs). Assistència a
sessions clíniques i supervisions com a oients.

A qui va dirigit
El curs va orientat a psicòlegs, psiquiatres i metges que
estiguin interessats en complementar la seva formació en el
camp dels trastorns de l’aprenentatge, des d’una comprensió
psicodinàmica i en el marc de l’assistència pública.

Requisits d’admisió
Els estudiants han de ser Llicenciats o Graduats en
Psicologia o Medicina i estar col·legiats. La selecció
inclourà una entrevista personal que cal concertar, abans
de formalitzar la inscripció, amb la responsable del curs,
Sra. Carme Rios (crios@fhspereclaver.org).
La Fundació Vidal i Barraquer i Sant Pere Claver Fundació Sanitària es reserven el dret d’anul·lar el curs si
no s’aconsegueix tenir un nombre mínim d’estudiants per
fer-lo viable. En aquest cas, es reemborsarà la totalitat de
l’import abonat pels estudiants pre-inscrits.

Més informació

Pràctica clínica: Per dur a terme els tractaments
l’estudiant haurà de triar una d’aquestes tardes: dilluns,
dimecres o dijous de 17h a 18.45h.
Calendari
1r curs: Data inici 17 d’octubre de 2018.
Data finalització 26 de juny de 2019.
2n curs: Data inici 16 d’octubre de 2019.
Data finalització 27 de juny de 2020.
Acreditació

2n curs – Nivell II
El segon curs es planteja com ampliació i
aprofundiment dels coneixements adquirits en el
1er curs. S’impartirà al llarg d’un curs acadèmic. Per
accedir a aquest 2n nivell serà imprescindible haver
superat el 1er curs.
I

Bloc Teòric – Tècnic (30h/curs)

II Bloc de Pràctica Clínica (80h/curs)
III Bloc de Supervisió de la Pràctica Clínica
(60h/curs)
IV Bloc Opcional (100h/curs). Assistència a
sessions clíniques i supervisions com a oients.

Al finalitzar els cursos s’expedirà un certificat acreditatiu als
estudiants que hagin acomplert els tractaments de forma
satisfactòria i hagin assistit al 80% de les supervisions
i activitats teòriques proposades. Al finalitzar cada curs
s’expedirà un certificat acreditatiu del nivell assolit.
Preus
1r curs:
Preinscripció: 250€. A partir de l’1 de juny de 2018.
Matrícula: 850€. De l’1 al 21 de setembre de 2018.
Places limitades.
2n curs:
Preinscripció: 250€. A partir de l’1 de juny de 2019.

Professorat i responsables sessions clíniques
Sra. Carme Ríos. Psicòloga clínica i Psicoterapeuta
Sra. Encarna Sánchez. Psicòloga i Psicoterapeuta
Sra. Vinyet Mirabent. Psicòloga clínica i Psicoterapeuta
Sra. Anna Tàpias. Logopeda, especialista en trastorns
de l’aprenentatge

Matrícula: 850€. De l’1 al 20 de setembre de 2019.
Places limitades.

