SEMINARI SOBRE EL TREBALL AMB FAMÍLIES IMMIGRANTS
DES DE L’ENFOCAMENT SISTÈMIC (7h)
INTRODUCCIÓ
En els últims anys la globalització ha transformat l’estructura tradicional de la família. L’enfocament
sistèmic permet comprendre a l’ésser humà en interacció amb els altres dins dels diferents contextos
relacionals en els que es veu immers. Així doncs, una mirada sistèmica ens ajuda a entendre les
dinàmiques que ocorren dins de les famílies immigrants, així com entre elles i altres sistemes, per
reflexionar sobre la intervenció professional.
Les famílies es separen i en el retrobament tenen dificultats per a (re) conèixer-se com membres
d’una mateixa família. Depenent del temps de la separació, de la qualitat de la cura en el país
d’emissió i la presència o absència dels pares malgrat la distància, entre altres, el retrobament pot
ser més o menys dificultós. Els professionals que treballen amb famílies immigrants necessiten tenir
present l’impacte de la separació i reagrupació en las dinàmiques familiars, amb l’objectiu de prevenir
la salut mental. Aquesta consciència promou l’eficàcia dels serveis oferts i la cohesió familiar en el
procés de reunificació. A més a més, en el seminari es posarà l’èmfasi en les intervencions per al
manteniment del vincle durant la separació i en els retrobaments, temporals o definitius.

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

OBJECTIUS
Aportar un marc conceptual i eines d’anàlisi de les dinàmiques familiars en un context migratori.
Proporcionar als professionals elements de reflexió sobre els diferents tipus de migració (en solitari,
en família, reagrupació) i les intervencions pertinents.

CONTINGUTS
1. Definició de Migració i cultura.
•

Teoria ecològica: elements protectors i de risc en la migració.

•

Tipus de migració i les situacions de risc per una família en un procés migratori.

•

La Pèrdua ambigua i la Resiliència familiar.

2. Alguns conceptes sistèmics aplicats a les famílies migrants.
•

Organització de la família.

•

Jerarquia. Variacions culturals: Relacions de gènere i generacionals.

•

Límits. Famílies aglutinades/famílies deslligades. Estils culturals. Proximitat/distància.
Individualisme/col·lectivisme. Individuació/pertinença.

•

Aliances, coalicions, triangulació. Variacions culturals: parentalització.

3. La Reagrupació familiar: les relacions parento-filials a través de la distància.
•

Característiques de les famílies reagrupades.

•

Intervencions.

METODOLOGIA
La metodologia que plantegem és la introducció de conceptes teòrics, acompanyada de la mostra de
la pràctica amb vídeos i la presentació de casos clínics, que permetran entendre l’aplicació real del
contingut del seminari.

A QUI VA DIRIGIT
A professionals i estudiants dels àmbits social, educatiu i sanitari interessats en el treball amb famílies
migrants i el model sistèmic aplicant-lo en els seus àmbits de treball.

DURACIÓ, DATES, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ
El seminari és de 7h.
Es realitzarà el dia 29 de maig de 2020 de 9:30 a 14h i de 16 a 18:30h.
El lloc de realització és la Universitat de Lleida. Aula 3.04 de la Facultat d’Educació Psicologia i Treball
Social (FEPTS).

DOCENT
Isabel Cárdenas. Psicòloga, Psicoterapeuta familiar. Coordinadora del Espai Intercultural de l’Escola
de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.
La seva experiència abasta els àmbits de interculturalitat i violència de gènere. Actualment és
responsable del Servei de Teràpia Relacional Intercultural de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
És Supervisora Docent del Màster de Teràpia Familiar del mateix Hospital. Té diferents màsters i
postgraus entre els que conta: Teràpia Familiar Sistèmica, Mediació Familiar, Màster en Psicologia de
la Cognició i la Comunicació, i postgraduada de Intervencions Sistèmiques en Contextos no Clínics per
l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau de la Universitat Autònoma de
Barcelona, així com postgraduada en Salut Mental per Immigrants en el Servei d’Atenció
Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats per la Universitat de Barcelona. Actualment és
estudiant de doctorat en Psicologia a la Universitat Blanquerna de Barcelona. El tema de la seva tesi
és la reparació del vincle parento filial en les famílies Llatines Reagrupades.
És coautora del Llibre “Entre el amor y el odio. “Guía práctica contra la violencia en la pareja”
Cárdenas, I. y Ortiz, D., Editorial Síntesis (2004). I ha escrit diversos articles sobre migració i violència
en revistes especialitzades.

AVALUACIÓ
L’avaluació del seminari es realitza amb firma d’assistència del 80% de les hores i la participació a les
activitats.
S’emetrà un certificat d’assistència amb aprofitament.

NOMBRE DE PLACES I ACCÈS
S’ofertaran 70 places i s’accedirà per rigorós ordre d’inscripció.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
El preu del seminari és:
Professionals 60€
Estudiants 50€
Alumnes i exalumnes de NECTUNT 50€
La inscripció es pot realitzar a través de la web del centre www.nectunt.org

