CURS D’AVALUACIÓ DELS NARRATIUS DE VINCLE (attachment)
EN LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I EDAT ADULTA:
Attachment Story Completion Task (ASCT)
Friends and Family Interview (FFI)
EDICODE Codificació entrevista de vincle adult
Introducció
L’avaluació de les representacions de vincle (attachment) en nens, adolescents i adults és interessant
tant per l’avaluació clínica com per a la investigació. En la clínica infantil i juvenil és important
conèixer tant les representacions de vincle dels menors com la dels pares o cuidadors principals. En
la clínica de l’adult és important conèixer les representacions de vincle en trastorns psicopatològics
amb baixa mentalització.
En aquest curs es treballaran les diferents proves de narratius de vincle tant per preescolars, escolars,
adolescents i adults.
1. Les Històries Incompletes de Vincle, Attachment Story Completion Task (ASCT)
(Pierrehumbert et al.2003; Gloger-Tippelt et. al. 2009). És un instrument d’anàlisi del narratiu
de vincle basat en els descobriments realitzats sobre el sistema de vincle i seguint el mètode
aplicat en la Situació Estranya i en la Adult Atachment Interview, dissenyat per avaluar les
representacions mentals de vincle en nens de 3 a 8 anys. Aquestes representacions mentals
de vincle recullen informació sobre com es percep el nen a si mateix com persona digna
d’afecte i protecció, quines expectatives té sobre els altres com font de seguretat, com
interpreta les seves emocions i com regula i organitza el seu estat emocional i conductual
(Modelos Operativos Internos Bowlby, 1967) (Bretherton et al.,1990; Crittenden, 1990;
Thompson, 2008). Aquest procediment s’utilitza en l’etapa preescolar i escolar fins als 8 anys.
2. L’entrevista sobre Amics i Família (EAF) (Friends and Family Interview, FFI) de Steele y Steele
(2005). Permet a l’entrevistat produir un narratiu de vincle i s’aplica dels 8 als 16 anys.
3. EDICODE (Pierrehumbert, 1999), és un codificador de narratius de vincle obtinguts
d’entrevistes sobre les experiències de vincle semblant a la Adult Attachment Interview.
El curs té com objectiu ser eminentment pràctic, introducció de conceptes teòrics bàsics sobre la
teoria del vincle, explicació de les proves i anàlisi i treball en casos pràctics.
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ACREDITACIONS
Curs amb Reconeixement de “formació d’interès en serveis socials concedit pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)”

Reconeixement
d’Interès Sanitari (RIS)
de la
Generalitat de Catalunya

En tràmit

Acreditación de la international Attachment Network España (IAN-E)

Objectius
a) General
Entrenament en l’aplicació i codificació del narratiu de vincle i habilitar per a l’ús clínic de les tres
proves. (ASCT, FFI, EDICODE). I la possibilitat d’aconseguir l’habilitació per a l’ús en investigació.
b) Específic
1. Incorporar esquemes de contingut basats en la teoria del vincle (attachment).
2. Entrenament en l’aplicació i codificació del narratiu de vincle, utilizant els paràmetres de
Cartes Completement Histoires (CCH) (Pierrehumbert et al. 2003) y Düsseldorf Coding
System (Gloger-Tippelt et al. 2009).
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3. Entrenament en l’aplicació i correcció de la Friends & Family Interview (Steele & Steele,
2005).
4. Entrenament en el codificador de narratius de vincle d’adults EDICODE (Pierrehumbert,
1999).
5. Habilitar per l’ús clínic, seguir el curs (20 hores) i realitzar les pràctiques del curs.
6. Habilitar per l’ús en investigació. Requereix superar la prova de fiabilitat codificant 7 casos
més a part dels del curs amb un acord del 85% amb el codificador formador.

Contingut
Primera part (10 hores)
1. Introducció als conceptes bàsics sobre les representacions de vincle.
2. Concepte i característiques de l’instrument d’avaluació del narratiu de vincle Attachment Story
Completion Task i de dos sistemes de codificació (DCS- CCH) per obtenir els 4 estils de vincle.
3. Presentació del Düsseldorf Coding System per la codificació del Attachment Story Completion Task
(ASCT) (Bretherton, 1990).
4. Presentació del Cartes per al Completament de Històries (CCH coding system).
Segona part (10 hores)
1. Entrenament en l’aplicació i codificació de l’entrevista Friends and Family Interview.
2. Entrenament en la passació d’entrevistes de vincle i en la utilització del codificador EDICODE.
Tercera part (10 hores) Treball on-line
Realització de la part pràctica per a l’habilitació en l’ús clínic de les proves.
Quarta part (Opcional) Treball on-line
Habilitació per l’ús de les proves en investigació.
Metodologia
La metodologia utilitzada serà mixta, bàsicament la breu exposició teòrica seguida de l’exposició de
casos pràctics i treball en grup petit o gran.
La idea és facilitar la incorporació de nous aprenentatges a partir de l’experiència pràctica.
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S’haurà de complir la realització dels casos pràctics necessaris per l’acreditació, que seran corregits i
comentats individualment i a través dels quals s’avaluarà l’adquisició de les competències de fiabilitat
necessàries per a ser acreditats en aquests sistemes de codificació.
A qui va dirigit
Llicenciats en psicologia, especialistes en psiquiatria, i altres especialistes que treballin en l’àmbit de
la infància, adolescència, famílies, i edat adulta, i professionals dedicats a la investigació.
Docent
MARGARITA IBAÑEZ FANES

•

Doctora en Psicologia; Llicenciada, Psicoterapeuta Psicodinàmica, Psicodramatista.

•

Formada en la Adult Attachment Interview per Sonia Gojman.

•

Formada en la codificació dels Narratius de Vincle per Pierrehumbert, B & Gloger-TippeltG.

•

Directora de la Fundació
fundacioferranangulo.org

•

Ex coordinadora de la Unitat de Psicopatologia 0-5 anys de l’Hospital Sant Joan de Déu.

•

Especialista en Psicologia perinatal (Neonatologia) i en l’abús i maltracte en preescolars,
Unitat Funcional d’Abús al Menor (UFAM).

•

Acreditada en la Coding Interactive Behavior (CIB) de Ruth Feldman.

•

Treball en video-intervenció amb el grup de treball del Dr. Downing en la Fundació Ferran
Angulo de Barcelona.

Ferran

Angulo

i

membre

de

la

Unitat

Clínica.

Duració, dates, horari i lloc de realització
El curs és de 30 hores (incloses 20h de classe presencial i 10h de la part pràctica per l’habilitació en
l’ús clínic).
Les 20h de classe presencial es realitzaran en tres jornades de 6h i 20’ de 9’30 a 13’40h i de 15h a
17’30h els dies 16 de abril, 7 de maig i 21 de maig de 2020.
Posteriorment els alumnes realitzaran les pràctiques i un cop superades, obtindran el títol amb
l’habilitació per a l´ús clínic.
Lloc de realització: Nectunt Centre de Psicologia C/La palma, 6 2ª oficina 2 Lleida).
www.nectunt.org
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Avaluació i Acreditació
Per l’avaluació del curs es tindrà en compte l’assistència del 80% de les hores de classe i la superació
de la part pràctica.
La part pràctica que acredita per a l´ús clínic de les proves consisteix en:
•

Codificació de 6 narratius ASCT amb els diferents codificadors, aconseguint un acord del 85%
amb els codificadors formadors.

•

Codificació de 7 narratius de vincle amb la Friends and Family Interview.

• Codificació amb el EDICODE de 7 narratius obtinguts amb la AAI.
Els casos pràctics seran facilitats per l’organització del curs.
S’entregarà acreditació oficial de la formació en narratius de vincle en la infància, adolescència i edat
adulta.
També s’ofereix l’opció d’obtenir l’acreditació per a la utilització en investigació amb una part
pràctica addicional.

Nombre de places i accés
S’ofereixen 20 places i s’accedirà per ordre d’inscripció.
S’ofereixen 20 places en altres dates i horaris (Veure annex) per a alumnes que puguin convalidar la
primera part del curs.

Inscripció i matrícula

Formació de 30 hores per la pràctica clínica: 275€ (part 1, 2 i 3).
250 € per alumnes i exalumnes de NECTUNT.
Especialització per la investigació:

150€ (part 4) Gestionat a través de la Fundació Ferran
Angulo.

La inscripció es pot realitzar a través del lloc web del centre: www.nectunt.org
Un cop realitzada la inscripció es realitza el pagament de la matrícula i queda formalitzada la
matrícula.
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ANNEX: Convalidacions
Els alumnes que van cursar a NECTUNT el curs d’Avaluació del Vincle en Nens:
ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK (ASCT) (15 hores) a NECTUNT durant l’any 2019 poden
convalidar la primera part del curs podent cursar la segona part i realitzar la part pràctica per
l’acreditació de l’ús clínic de les tres proves.
Les classes presencials es redueixen a 10h i es realitzaran en 2 jornades de 9’30 a 14’30h els dies 12
de març i 26 de març.
En aquest cas, el preu del curs seria de 160 €.
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