DINCAT ofereix aquesta formació a
psicòlegs de l’àmbit de l’educació especial,
prioritàriament aquells professionals
d’entitats que formen part de Dincat.

Formació SUBVENCIONADA pel

DATES i HORARI
Dies 12, 13 i 18 de gener de 2012
De 9:00 a 14:30h
Hores totals presencials (15h)

SEU DEL CURS
Dincat

PRESENTACIÓ

C/ Joan Güell 90-92
08028 Barcelona
www.dincat.cat

IMPARTIT PER
Marta Serra Frediani. Psicòloga clínica i
psicoanalista. Ha estat supervisora clínica
de diferents centres d’acollida per a
menors, així com d’Equips d’EAIA.
Actualment treballa en consulta privada i
com psicòloga clínica en la Institució
Balmes de Sant Boi de LLobregat.

SELECCIÓ PARTICIPANTS
Requisits treballadors ocupats:

• Tenir domicili en territori català
• Estar ocupant un lloc de treball en un centre
que pertanyi a la Comunitat de Catalunya.

Un 20% de places estan reservades per
treballadors desocupats (voluntaris,
col·laboradors, personal de suport) que:

• Han d’estar inscrits en el Servei
d’Ocupació Català.
• Han d’estar en situació de desocupació
en la data d’inici del curs.

ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ
A la finalització del curs es lliurarà el
certificat que acreditarà la realització de la
formació sempre i quan s’hagi assistit al
75% de la mateixa.

FORMACIÓ SUBVENCIONADA

DIRIGIT A

PLA DE
FORMACIÓ
Dincat 2012

EL PSICÒLEG EN
ELS CENTRES
D’EDUCACIÓ
ESPECIAL

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Objectius generals:

1. ¿Quina presentació del trastorn
psíquic s’acull en les Escoles
d’Educació Especial?

• Posar en comú les principals dificultats i

preocupacions que la pràctica quotidiana
planteja al psicòleg escolar/clínic en les
centres d’educació especial.

1.1 Autisme infantil precoç tipus Kanner
1.2 Altres formes primerenques
d’autisme infantil
1.3 Psicosis deficitàries precoces
1.4 Psicosis de tipus esquizofrènic
iniciades en la infància/adolescència
1.5 Altres formes de psicosis
1.6 Trastorns de conducta
1.7 Efectes psíquics secundaris de
trastorns neurològics o genètics

psíquics que s’atenen en aquests centres
així com les seves diferents presentacions
clíniques i l’abordatge terapèutic
d’orientació dinàmica.

• Localitzar i caracteritzar als diferents

interlocutors que el treball del psicòleg
requereix per a una intervenció eficaç.

METODOLOGÍA
El treball sota la modalitat de seminari,
comporta la participació activa dels
assistents per a—partint dels interrogants
que la pràctica quotidiana planteja- construir
respostes que ajudin a emmarcar les
intervencions a portar a terme.
El malestar psíquic es presenta sempre de
manera singular per a tot subjecte, pel que
és fonamental poder situar las coordenades
particulars de cada cas per a pensar les
intervencions concretes a realitzar.
Durant la formació es tractarà d’abordar no
solament les qüestions diagnòstiques sinó,
sobretot, de localitzar una modalitat
d’abordatge dels casos, un per un, partint
d’un marc teòric d’orientació dinàmica que
pren en consideració al subjecte i els seus
símptomes singulars.

CONTINGUTS

OBJECTIUS i METODOLOGIA

• Reflexionar sobre la varietat de trastorns

2. ¿En quins àmbits de la vida del
subjecte es posa en evidència el
trastorn psíquic?
2.1 Les manifestacions afectives
2.2 Els aprenentatges i el
desenvolupament cognitiu
2.3 La interacció amb els altres
2.4 El curs i el contingut del pensament
2.5 Els trastorns del llenguatge
2.6 La vivència del propi cos
2.7 El us dels objectes
2.8 La relació amb l’autoritat i les
normes
3. ¿Amb quines eines es compta per a
l’abordatge terapèutic del trastorn?
3.1 El consentiment del nen/adolescent
3.2 El treball en xarxa dels
professionals
3.3 La consideració del símptoma com
funcionament.
3.4 El diàleg permanent amb la família
3.5 El valor de mediació dels continguts
pedagògics.
3.6 El bon us del fàrmac

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Període de Preinscripció: del 21 de
novembre al 17 de desembre.

Per a formalitzar la sol·licitud
d’inscripció és imprescindible enviar via
mail a: ourrutia@dincat.cat o per
fax: 93 490 96 39:
• Document que s’adjunta (ANNEX 1)
degudament complimentat i signat (bolígraf
de color blau)
• Formulari d’inscripció complimentat
• Fotocòpia de DNI o passaport o NIE (2 cares)
• Nòmina de novembre o desembre
(encapçalament) per professionals ocupats
• Targeta sanitària (persones desocupades)
Dades de la persona inscrita:
NOM:__________________________________
COGNOMS:_____________________________
NIF: ______________ TEL: _______________
DIRECCIÓ:______________________________
POBLACIÓ:______________________________
CP:__________

Adreça de correu electrònic:

_______________________________________
NOM ENTITAT:___________________________

DINCAT prioritzarà l’ordre d’inscripció i el
compliment dels requisits determinats pel
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.
Posteriorment al període de preinscripció
Dincat confirmarà a cada alumne la seva
matriculació en el curs.
Dincat garanteix que totes les dades personals contingudes en el formulari d’inscripció seran
utilitzades amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i els drets que concedeix la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les seves dades personals
poden incorporar-se a un fitxer automatitzat Dincat. Li garantim que les seves dades són
confidencials i d’ús exclusiu de Dincat. Si vol, pot accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les,
fent un escrit a Dincat C/Joan Güell, 90-92. 08028 Barcelona

