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

CURS DE SUPERVISIÓ DES DEL MODEL SISTÈMIC I LA TEORIA DEL
VINCLE (28 hores)
INTRODUCCIÓ
Espai de supervisió concebut per ampliar i posar en pràctica la teoria del vincle i el model
sistèmic en els diferents àmbits d’intervenció a través de casos pràctics que aporten els
mateixos assistents.
Espai teoricopràctic d’anàlisi de casos, mitjançant el qual l’assistent pot assolir eines i
estratègies des de la teoria del vincle i el model sistèmic.
Encarat a millorar la posició personal i professional en el cas presentat trobant vies de reflexió i
solució que permetin una millor tasca i una millor gestió de la situació que es plantegi.
No és indispensable està familiaritzat en aquests models.

OBJECTIUS
General
El principal objectiu del curs és aplicar el model sistèmic i la teoria del vincle a través de la
supervisió de casos reals. S’orientarà sobre les bases teòriques d’aquests models, prioritzant-se
l’element de supervisió i acompanyament a professionals.
Específics








Supervisar/Recolzar la tasca feta o que cal fer a partir de les experiències professionals.
Analitzar els casos segons el model sistèmic i la teoria del vincle afectiu.
Analitzar el moment actual de la intervenció, tenint en compte el context d’intervenció i
el paper del professional dins el cas.
Dissenyar estratègies d’intervenció a partir d’aquest anàlisis.
Dotar d’Eines d’intervenció des d’aquests models teòrics
Exposar casos pràctics reals que permetin entendre la intervenció des d’aquesta
perspectiva.
Crear un espai d’intercanvi d’experiències i de supervisió de casos.
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CONTINGUTS
1.
2.
3.
4.
5.

Esquema de valoració d’un cas des del model sistèmic i de la teoria del vincle
Anàlisis de casos
Diagnòstic del vincle afectiu
Eines d’intervenció
Anàlisis del posicionament del servei i del professional

METODOLOGIA
La metodologia que plantegem vol fomentar la reflexió, la participació, l’expressió i diàleg,
anant de l’experiència a aspectes teòrics que ens facilitin comprendre el cas des d’aquests
models.
En cada sessió es treballaran aproximadament 2 casos que aportaran els alumnes, també es
supervisaran probes diagnòstiques del vincle.
Es recomanable dur casos preparats des de la primera sessió. No és imprescindible dur un cas
per fer el seminari.
Totes les sessions seran totalment pràctiques.

A QUI VA DIRIGIT
A professionals 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 curs és de 28 hores.
Es realitzarà en 8 jornades de 3h 30’. En divendres al matí de 10:00h a 13:30h
Les dates de realització són: 27-10-17, 24-11-17, 26-1-18, 23-2-18, 23-3-18, 27-4-18, 25-5-18,
22-6-18.
El lloc de realització és el Policlínic Lleida (C/Alcalde Sol, 4 Lleida)
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DOCENT
MIREIA QUINQUILLA DURICH



Psicòloga clínica i terapeuta familiar. Docent i supervisora d’equips i professionals.



Directora del Centre de Psicologia NECTUNT.



Consulta de Psicologia Sanitaria Generalitat de Catalunya Codi E25596739



Màster en Intervenció sistèmica i teràpia familiar al centre Centre d'Estudis i Teràpia
Sistèmica de Barcelona Centre avalat per la Federació Espanyola d’Associacions de
Teràpia Familiar (FEATF)



Terapeuta familiar sistèmica acreditada per la Federació Espanyola d’Associacions de
Teràpia Familiar F.E.A.T.F.



Programa de Formació en la Teoria de l'Apego avalat per la International Attachment
network Iberoamericana (IAN-IA), i la Red Iberoamericana de apego (RIA).



Europsy- Certificat Europeu Especialista en Psicoterapia (EFPA- European Federation of
Psychologists' Associations).



Membre de la IAN-IA (International Attachement Network Iberoamericana).



Membre del Grup Interdisciplicar de Sistèmica de la Delegació de Lleida del Col·legi
Oficial de Psicòlegs de Catalunya.



Des del 1998, experiència als Serveis Socials i EAIA de Lleida, amb el treball sobretot en
infància en risc que continua actualment com a Psicoterapeuta Familiar en el Servei de
Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies del programa (STESF) de la Direcció
General d’Atenció a la Infància (DGAIA).



Experiència en migració, sobretot el dol migratori a Càritas Lleida on col·labora i treballa
des del 2000.



Treball en video-intervenció amb el grup de treball del Dr. Downing a la Fundació Ferran
Angulo de Barcelona.
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AVALUACIÓ
L’Avaluació del curs es farà tenint en compte l’assistència i la participació a les activitats
proposades. Es demana l’assistència al 80% de les hores i la participació activa a les activitats.
S’emetrà un certificat de participació amb aprofitament.

NOMBRE DE PLACES I ACCÉS
S’oferten 20 places i s’accedirà per rigorós ordre d’inscripció.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
El preu del curs és de 280€
(Es pot realitzar en pagament fraccionat: Matrícula- 150€

Febrer’18: 130€)

La inscripció es pot realitzar a través de la web del centre www.nectunt.org/formacio
Un cop feta la inscripció es realitza el pagament de la matrícula i queda formalitzada la
inscripció al curs.
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