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AMBIT és un abordatge per equips basat en la 
mentalització, per a aquells equips que treballen amb 
persones amb múltiples i greus necessitats, que 
no solen accedir als serveis assistencials ordinaris. 
Persones que presenten alta complexitat a nivell 
psicopatològic i social, que no es vinculen amb els 
serveis assistencials ordinaris de la xarxa assistencial.

La formació AMBIT 
proporciona eines per 
posar en pràctica la 
mentalització en el treball 
amb pacients, entre els 
companys de l’equip i les 
xarxes interinstitucionals 
més àmplies, i està 
dissenyada per donar 
suport al desenvolupament 
de l’excel·lència local i 
la pràctica basada en 
l’evidència. És tant un 
marc per a la millora 
i l’aprenentatge local 
dels equips com un 
mètode de teràpia unitari 
i fix. AMBIT emfatitza la 
necessitat d’adaptació a 
les característiques locals 
dels equips i l’intercanvi 
d’evidència emergent i 
millors pràctiques, utilitzant 
el seu premiat enfocament 
basat en wiki (web d’AMBIT) 
per a la manualització del 
tractament.

A QUI VA DIRIGIDA 
AQUESTA FORMACIÓ?

AMBIT és un model de 
treball en equip basat en la 
mentalització per a equips 
assistencials. No és una 
formació per a professionals 
individuals. Els professionals 
dels equips (dels sectors 
públics i privats) als quals 
s’adreça la formació 
inclouen: professionals de 
la psicologia, la psiquiatria, 
la infermeria, l’educació 
social i el treball social. Els 
equips als que va dirigida 
la formació poden ser 

diversos tipus d’equips 
assistencials de salut mental 
tant de l’àmbit infanto-juvenil 
com d’adults, equips de 
protecció a la infància, de 
justícia juvenil, de serveis 
socials, així com tots 
aquells equips assistencials 
que treballin amb joves i 
famílies vulnerables d’alta 
complexitat. 

Formar professionals 
de diversos equips 
de forma simultània 
pot ser beneficiós, ja 
que pot fomentar el 
desenvolupament d’una 
“comunitat de pràctica” 
que s’estén més enllà 
de l’àrea geogràfica i de 
el propi servei, i poden 
sorgir oportunitats per 
a connexions i relacions 
creatives entre equips, 
sobre tot durant el procés 
d’implementació del model 
AMBIT. 

DOCENTS

Mark Dangerfield

Doctor en Psicologia, 
Psicòleg especialista en 
Psicologia Clínica i en 
Psicoteràpia. Director de 
l’Institut Universitari de Salut 
Mental Vidal i Barraquer, 
Universitat Ramon Llull. 

Impulsor de el Projecte 
ECID de la Fundació Vidal i 
Barraquer.
Formador AMBIT acreditat 
per l’Anna Freud National 
Centre for Children and 
Families de Londres. 

Anna Oriol 

Treballadora Social 
especialitzada en Salut 
Mental i Coordinadora 
dels equips ECID de la 
Fundació Vidal i Barraquer a 
Badalona i Santa Coloma de 
Gramenet.

Formadora AMBIT 
acreditada per l’Anna Freud 
National Centre for Children 
and Families de Londres. 

MODALITAT

Formació presencial que 
es durà a terme a la seu de 
l’Institut Universitari de Salut 
Mental Vidal i Barraquer a 
Barcelona:
C/ Sant Gervasi  
de Cassoles 88
Barcelona 08022

DATES

19, 20, 21 i 31 de gener  
i 1 de febrer

HORARI

9:00 – 16:00h.

PREU

600€

MÉS INFORMACIÓ  
I INSCRIPCIONS

Per obtenir més informació 
sobre la formació cal 
concertar una entrevista 
amb els docents.
Per sol·licitar l’entrevista i 
per obtenir més informació 
sobre el procés de 
matrícula, caldrà escriure a 
docencia@fvb.cat, indicant 
Formació AMBIT 2022  
a l’assumpte.
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