FEBRER-MARÇ-ABRIL 2020

Seminari de Supervisió de Casos
La Unitat de Parella i Família del Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer ofereix durant el primer trimestre
del 2020, dos seminaris de supervisió indirecta en tractaments de parella i família, que s’impartiran a l’Institut Universitari
de Salut Mental Vidal i Barraquer.
En la nostra Unitat entenem per supervisió la revisió d'un material terapèutic per part d'un terapeuta expert. Permet
comprendre els sentiments suscitats en la situació de diagnòstic i/o tractament, els fenòmens que han ocorregut en la sessió
i considerar els diferents tipus de col·lusió i/o les tipologies familiars que van apareixent. Per la nostra experiència
considerem que la supervisió és imprescindible per a contenir les ansietats dels terapeutes, entendre els problemes
transferencials i contra-transferencials i concebre tot el procés que es va configurant en la situació terapèutica.
Objectius fonamentals de la supervisió:
- Comprendre les emocions del terapeuta.
- Comprendre el material de la sessió.
- Aprofundir en l'aprenentatge pràctic de la tècnica.
Oferim dos seminaris. Els interessats es poden matricular en un o en els dos, tenint present que la FEAP demana 100 hores
com a mínim per acreditar-se com a terapeuta de parella i família. Pel segon trimestre del 2020 s’oferiran mes seminaris. La
secretaria de l’IUSM farà un certificat que acrediti les hores de supervisió fetes.

Seminari 1
Dies: dijous 6 i 20 de febrer; 5 i 19 de març; 2 i 16 d’abril de 20 a 21,30h
Supervisor: Carles Pérez Testor. En algunes sessions també participarà Cristina Nofuentes.
Els grups de supervisió estaran formats per 5 terapeutes en formació.
Preu: 175€
Lloc: IUSM Vidal i Barraquer. c/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, Barcelona

Seminari 2
Dies: dimarts 4 i 18 de febrer; 3, 17 i 31 de març; 14 d’abril de 18 a 19,30h
Supervisor: Cristina Nofuentes. En algunes sessions també participarà Carles Pérez Testor.
Els grups de supervisió estaran formats per 5 terapeutes en formació.
Preu: 175€
Lloc: IUSM Vidal i Barraquer. c/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, Barcelona

En cas de dificultat per participar en el seminari de forma presencial,està prevista la possibilitat de participar en
la supervisió de forma on-line.
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