Objectius

Dades de contacte
Formació
Hospital de Sant Joan de Déu
Carrer de Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Telèfon 93 253 21 30








formacion@sjdhospitalbarcelona.org
Inscripció
Places limitades.
Es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.
Preu Inscripció: 375 €
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/
Acreditació
Tramitada la acreditació al Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud -

Integració entre la teoria i la pràctica.
Millorar les habilitats d’observació, comunicació, lideratge i conducció de grups.
Actualització en coneixements i tècniques de conducció i lideratge de grups.
Resolució de problemàtiques grupals concretes aportades pels participants.
Grups terapèutics adaptats a les necessitats del pacients, patologies o problemàtiques específiques.
Identificació i aprofundiment de les funcions terapèutiques dels grups.

Actualització i suport tècnic
a la psicoteràpia de grup en
l’assistència pública.
2019-20

Dirigit a
Psicòlegs, psiquiatres, pediatres, metges, infermeres, treballadors socials i educadors socials de qualsevol institució de salut,
que portin o vulguin portar un grup com a terapeutes o coterapeutes.

Metodologia
Teoria
Cada dia comença amb una hora de teoria sobre el temari del
curs.
Pràctica
S’organitzen dos espais consecutius de treball de grup sota la
direcció d’un expert en teràpia de grups. A cadascun d’aquests
espais un o dos alumnes exposen una problemàtica o situació
grupal. Aquesta pot ser un projecte de grup., una sessió, una
dinàmica grupal que s’observa en una o varies sessions, dificultats de maneig de determinades situacions, aspectes d’aliança
terapèutica, transferencials, de selecció de participants , etc. La
resta d’alumnes fan les seves aportacions i un expert és l’encarregat de dinamitzar la discussió i aportar els elements teòric pràctics adients, amb l’objectiu d’aprendre de l’experiència.
Tutoria
Els directors del curs proporcionen tutoria presencial, per correu electrònic o per telèfon a demanda dels alumnes, per a la
realització d’un Treball – Projecte.

Dates
8 de novembre de 2019
20 de desembre de 2019
17 de gener de 2020
21 de febrer de 2020
20 de març de 2020
17 d’abril de 2020
15 de maig de 2020
Data límit treball
30 de juny de 2020

Horari
Divendres de 11:30 a 15:00 h
Direcció del Curs
Dr. Fernando Lacasa Saludas
Dra. Silvia Pérez Jiménez
Sra. Natàlia Albiac Mañe
Consultor
Josep Mª Recasens Torras
Organització
Servei de Psiquiatria
Lloc

Inclou


Documentació del curs



Certificat i diploma d’assistència

Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

Introducció
Organitzar i mantenir grups terapèutics de qualsevol classe no es una
tasca fàcil ni senzilla. Prova d’aquesta complexitat i dificultat es que
entre els mateixos equips de salut mental infantil i d’adults, hi ha una
gran variabilitat en l’aplicació i nombre de grups terapèutics que es
desenvolupen. La realització d’un grup terapèutic requereix formació,
voluntat personal dels professionals, col·laboració de la resta de l’equip, i per últim, però no menys important, suport professional i personal. Aquest curs, com els grups de les edicions anteriors, constitueix
una contribució al necessari suport professional i formació continuada que requereix la pràctica de la psicoteràpia de grup en qualsevol
de les seves modalitats.

8 de novembre de 2019
11:30-12:45 Presentació: Marc teòric, metodologia i mo-

dels d’intervenció.
Josep Mª Recasens Torras. Psiquiatra. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona .
Fernando Lacasa Saludas. Psicòleg, Servei de Psiquiatria i Psicologia,
Hospital Sant Joan de Déu. Professor associat Universitat de Barcelona.

12:45-15:00 Treball del grups 1 i 2.

11:30-12:40 La importància de l’aquí i ara grupal.

11:30-12:45 Marc Teòric / Metodologia / Models de intervenció.

Xavier Sempere Pérez. Psiquiatra. Terapeuta familiar, grupal i multifamiliar. Associació Salud Mental i Centre de Teràpia Interfamiliar d’Elx.

12:45-15:00 Treball del grups 1 i 2.

12:45-13:45 Treball de grup 1
13:45-14:00 Pausa/ Atenció personalitzada

17 de gener de 2020

14:00-15:00 Treball del grup 2

11:30-12:40 El grup de joves del dispositiu Consulta Jove

Data límit per presentar el treball:
30 de juny de 2020

11:30-12:40 Grups amb adolescents.
Jaume Funes. Psicòleg i educador, especialitzat en el món dels adolescents.

12:45-15:00 Treball del grups 1 i 2.

17 d’abril de 2020
11:30-12:40 La finalització del tractament de grup.

20 de desembre de 2019
Distribució del horari

20 de març de 2020

Rosario Arias Cebrián. Psicòloga clínica i analista. Docent a la UB al Màster de Psicoteràpia Analítica grupal, Fundació OMIE. Hospitalet de Llobregat.

12:45-15:00 Treball del grups 1 i 2.

15 de maig de 2020
11:30-13:15 Treball dels grups.
13:15-15:00 Reflexió, conclusions i clausura en grup.

de Sant Pere Claver.

Natalia Albiac Mañé. Psicòloga clínica. Servei de Psiquiatria i Psicologia.
Hospital Sant Joan de Déu. CSMIJ Cornellà.

Asunción Soriano. Psiquiatra i psicoanalista. Responsable de Consulta
Jove. CSMIJ Sants-Monjuïc, Fundació Sanitària. Sant Pere Claver.

Silvia Pérez Jiménez. Psiquiatra. Servei de Psiquiatria i Psicologia, Hospital
Sant Joan de Déu, CSMIJ Cornellà.

12:45-15:00 Treball del grups 1 i 2.

Josep Mª Recasens Torras. Psiquiatra. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona .

21 de febrer de 2020
11:30-12:40 El grup amb pacients psicòtics.
Jose Miguel Ribé. Psiquiatra, psicoterapeuta. Dr. en Psicología en la
Universitat Ramon Llull. Barcelona. CSMA Sant Andreu (FViB).

12:45-15:00 Treball del grups 1 i 2.

Fernando Lacasa Saludas. Psicòleg, Servei de Psiquiatria i Psicologia,
Hospital Sant Joan de Déu. Professor associat Universitat de Barcelona.

