
 
 

Seminaris de Formació Continuada 2018-2019
 

Vocalia de Formació de l’ACPP - Plaça de la Bonanova, 11, entresòl 2a -  08022 Barcelona 
Tel. 93 212 78 96   Fax: 93 417 45 57   a/e: secretaria@psicoterapeuta.org     web: www.psicoterapeuta.org  

        Pàg. 1 de 2 
 
 

 

Programa del seminari núm. 10 
El repte de la diversitat sexeafectiva i de gèneres en 

psicoteràpia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Docent:  Araceli Baíllo Mompeán 
 
Araceli Baíllo Mompeán: Psicòloga Sanitària i Psicoterapeuta, acreditada per la FEAP i asso-
ciada a l'ACPP. Co-fundadora del Centre Psicològic R-Inicia a Tarragona, direcció psicològica i 
psicoterapeuta del mateix. Coordinadora del GT Psicologia Afirmativa LGTB de la Delegació 
de Tarragona del COPC. Component del torn de intervenció professional del SAI (Servei 
d’Atenció Integral a les diversitats sexuals i de gèneres) Ajuntament de Tarragona.  Formadora 
en matèries de feminisme i diversitat sexual i de gèneres. Supervisora de casos clínics. 

Adreçat a: El curs està dirigit a professionals que treballen amb persones del col.lectiu lgtbi en 
qualsevol àmbit assistencial: professionals de la psicologia, personal sanitari, treballadors/es 
socials, psicoterapeutes, estudiants etc... I qualsevol persona que estigui interessada en apro-
fundir en aquestes temàtiques. 

Objectius: L ‘objectiu principal del curs és la comprensió de la diversitat afectiva-sexual i de 
gènere en la societat actual, prendre  consciència dels principals processos i necessitats de les 
persones amb sexualitats no normatives i adquirir recursos per acompanyar a aquestes perso-
nes en les seves diferents situacions, necessitats i processos que  travessen, relatius al gènere 
sentit i l’orientació del desig. 
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Continguts:  

 Marc conceptual de la diversitat afectiu sexual i de gènere des de la  psicologia,                  
la sociologia i la filosofia 
 Model binarista de la sexualitat: marc ideològic sociocultural predominant en occident, 

base del sexisme, heteronormativitat i l'homofòbia. 
 Model de la diversitat afectiva-sexual: marc inclusiu entorn de les diferents orientacions 

del desig i les identitats de gènere. 
 Canvi de Paradigma i consens científic en la despatologització. Manuals diagnòstics 

DSM i CIE. 
 Aportacions de la Psicologia Afirmativa LGTBI. 
 Abordatge afirmatiu-relacional de la diversitat sexual i de gèneres 
 Procés de sexuació bio-psico-social i relacional. 
 Variables que configuren l'univers afectiu sexual.  
 Sexe biològic: configuració i classificació: Mascle, femella i intersexualitats. 
 Gènere: descripció conceptual. Rol, expressió i identitat.  
 Orientació sexeafectiva: descripció conceptual i classificació: Homosexualitat, heterose-

xualitat, bisexualitat, pansexualitat etc. 
 
   Principis psicològics bàsics en Identitat sexual: 

 Comprensió de la identitat sexual dins d'una identitat global. 
 Configuració de la identitat sexual:  
 Components identitaris del sexe biològic: Self corporal 
 Identitat amb el gènere: identitats cisgènere,  identitats transgènere i transsexualitat.              
 Components identitaris amb l'orientació del desig. 
 Principals àrees de treball i principals motius de consulta del col·lectiu LGTBI . 
 Introducció a l'acompanyament psicoterapéutic en processos d'acceptació i d'afirmació en 

l'orientació afectiu sexual i de gènere. Una mirada afirmativa- relacional. 
 Principals obstacles en aquests processos: homofòbia i transfòbia interioritzada 
 Principals motius de consulta del col·lectiu LGTBI 
 Casos pràctics 
 

Metodologia: Una classe presencial de 8 hores. Els/les participants hauran de visionar 3 
documentals previs a la classe, de forma on-line i fer una reflexió crítica que compartirem a la 
classe 

Data: Dissabte,1 de desembre de 2018. 
         Horari: de 10 a 14 hores i 15.30 a19.30 hores. 
         Durada: 8 hores lectives.  

         Preus : associats 72 €. No associats 112 €. 

         INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: 

Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a Secretaria   
trucant al 93 212 78 96 (Marga), o enviant un e-mail secretaria@psicoterapeuta.org 


