Curs

INTERVENCIÓ CLÍNICA I PSICOTERÀPIA COGNITIUCONSTRUCTIVISTA (Codi 1551)

EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS
RESTRINGIT PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS
DEL CENTRE.
EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS
PRESENCIALS. AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT
REALITZARAN UN TREBALL COMPROBATORI.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L'enfocament constructivista conceptualitza la psicoteràpia com un procés de col·laboració entre el terapeuta
i el client. On el terapeuta és expert en processos de canvi i el client és expert en la seva pròpia vida. Des de
l'enfocament constructivista s'atorga una importància central a la comprensió i estudi sistemàtic de la
construcció que el client fa del problema, de si mateix i de la seva xarxa social. Sota el paradigma
constructivista té cabuda nombrosos models que comparteixen aquesta forma d'entendre el treball en
psicoteràpia.
Aquest curs se centrarà, en un primer bloc, en els principis bàsics de la psicoteràpia constructivista, en una
revisió de les tècniques d'avaluació més rellevants, en l'exploració dels significats personals amb els quals es
defineix el client i defineix el seu món, i en l'exploració de conflictes cognitius en el sistema de construcció del
subjecte, que influeixen en el no canvi terapèutic. En un segon bloc, es tractarà sobre diferents aspectes
rellevants en el treball clínic i la intervenció psicoterapèutica en funció de les característiques individuals i del
seu context sociofamiliar amb nens, adolescents i adults.

PROGRAMA I PROFESSORAT

Exploració de significats personals en els pacients i la identificació de conflictes cognitius com a focus de treball clínic I
i II. Luis Ángel Saül Gutiérrez psicòleg clínic, professor de la UNED, president de l'Associació Espanyola de
Psicoteràpies Cognitives (ASEPCO), director de la Revista de Psicoteràpia.
Processos de treball psicoterapèutic en la facilitació del canvi en funció de les característiques del client i el seu context i
del context d'intervenció I i II. Guillermo Larraz Geijo psicòleg clínic, coordinador de les Unitats Comunitàries de
Salut Mental de la Infància i de l'Adolescència de les àrees de Llevant i Tramuntana de Mallorca, membre de la
junta directiva de ASEPCO.
DIRECCIÓ Luis Ángel Saül Gutiérrez psicòleg clínic, professor de la UNED, president de l'Associació
Espanyola de Psicoteràpies Cognitives (ASEPCO), director de la Revista de Psicoteràpia.

NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 20 h presencials. 2 crèdits professorat.
CALENDARI Presencial: 6, 7, 13 i 14 de novembre 2015. Divendres de 16,30 a 21,30. Dissabtes de 9,30 a
14,30

DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica. 1 crèdit ECTS, 2 crèdits lliure
configuració.
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a
Mallorca i s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de casa.
Opcionalment es connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. El curs es pot seguir
per Internet en diferit. La inscripció del curs és de 40 €. Els interessats en aquest curs s'han d'inscriure abans
del 14 de novembre de 2015.
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