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

SEMINARI SOBRE LA VÍDEO INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA (VIT)
INTRODUCCIÓ
La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les
recerques sobre la psicologia de desenvolupament, especialment del Sistema Interactiu, primer
equipatge innat que té el bebè i els adults que en tenen cura, especialment els pares. És el
sistema de comunicació no verbal que contribueix a que el psiquisme parental contingui i
estimuli el psiquisme del bebè i li permeti desenvolupar el Si Mateix (Self). Aquest sistema de
relació primari es manté al llarg de la vida de la persona i contribueix a la relació amb les
persones significatives: fills, parelles romàntiques, propis pares. També aquesta dimensió més
primària i menys conscient de la forma de relacionar-nos amb els altres pot tenir un pes
important en les relacions professionals amb altres com pacients, alumnes, famílies en risc,
membres d’un equip en una empresa.
L’altre sistema en el que se sosté la tècnica de la VIT es el Sistema d’Aferrament (Attachment)
que regula les primeres relacions del bebè amb els cuidadors i que es complementari del
Sistema Interactiu.
La VIT es basa en la microanàlisi de les interaccions entre 2 o 3 persones en relació. Daniel Stern
va ser un dels primers investigadors que va fer servir el microanàlisi de les interaccions. Altres
deixebles d’ell han fet molt bones aportacions, com Beatriz Bebee, o el Dr. George Downing,
que ha sigut el nostre formador des de l’any 2005, i que és a la seva vegada membre del grup
de treball de la Dra. Beatriz Bebee. El Dr. Downing ha fet la bona aportació d’associar la tècnica
de microanàlisi de les interaccions amb tècniques d’intervenció terapèutica que inclouen un
treball sobre la conducta, un treball sobre les representacions mentals i la capacitat de
mentalització i funció reflexiva (Fonagy).

OBJECTIUS
General
Conèixer els conceptes bàsics teòrics sobre els que se sustenta la tècnica de la vídeo intervenció
i fer una primera aproximació a aquesta tècnica i les seves aplicacions.
Específics
•
•
•

Introducció al Sistema interactiu i al Sistema de vincle (Attachment)
Introducció a la tècnica de la vídeo intervenció terapèutica (VIT)
Presentació de casos clínics on aplicar la tècnica
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1. Introducció sobre el Sistema Interactiu i el Sistema de Vincle (Attachment) i
presentació dels punts en els que es sustenta el treball amb vídeo.
2. Dimensions observables de les interaccions segons diferents autors: B. Beebe; H.
Steele, M. Steele, R. Feldman i G. Downing.
3. El bons moments interactius i els mals moments interactius entre dos persones en
interacció (D. Stern).
4. Pràctica amb vídeos.
5. Introducció a la tècnica de Vídeo Intervenció en el treball amb nens adolescents,
famílies, amb parelles de pares.
6. Presentació de situacions clíniques i entrenament a la intervenció.
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 permetin entendre
l’aplicació real d’aquesta tècnica.

A QUI VA DIRIGIT
A professionals i estudiants dels àmbits social, educatiu i sanitari interessats en aplicar en la
pràctica professional els coneixements en teoria del vincle i el model sistèmic aplicant-ho en els
seus àmbits de treball.

DURADA, DATES, HORARI i LLOC DE REALITZACIÓ
El seminari és de 7h.
Es realitzarà el dia 21 de juny de 2018 de 9:30 a 14h i de 16h a 18:30h.
El lloc de realització és a la Universitat de Lleida. Campus de Cappont Edifici Polivalent
(C/Jaume II, 71 Lleida) Aula 1.11, 1a planta.
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DOCENT
Dra. Margarita Ibáñez Fanés, psicòloga clínica, psicoterapeuta, especialitzada en sistema del
vincle (attachment) i VIT, àrees de treball població clínica de 0-5 anys, famílies, parentalitat,
maltractament i abús en la infància. Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Adjunta numerària sènior de Psicologia. Coordinadora de la Unitat de psiquiatria i
psicologia de 0 a 5 anys de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu de Barcelona.

AVALUACIÓ
L’Avaluació del seminari es farà amb signatura d’assistència del 80% de les hores i la
participació activa a les activitats.
S’emetrà un certificat de participació.

NOMBRE DE PLACES I ACCÉS
S’oferten 50 places i s’accedirà per rigorós ordre d’inscripció.

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