MÀSTER EN OBSERVACIÓ DE NADONS I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
El Master està format per dos titulacions de Diplomes de Postgrau:

Curs
d’enguany

-

DIPLOMA DE POSTGRAU EN OBSERVACIO DE NADONS I ATENCIÓ ALS INFANTS DE 3 A 6 ANYS

-

DIPOMA DE POSTGRAU EN OBSERVACIÓ DE NADONS I ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA FINS
ALS 3 ANYS

NOVES PERSPECTIVES I ORIENTAIONS PELS PARES AMB NADONS PREMATURS I MALALTIES DE BASE.
AVENÇOS EN ABORDATGES TERAPÈUTICS PELS PARES QUE HO NECESSITIN
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MODALITAT SEMIPRESENCIAL
DIPLOMA DE POSTGRAU EN OBSERVACIO DE NADONS I ATENCIÓ ALS INFANTS FINS ALS SIS ANYS
Mòduls:
Mòdul.1 Actualització en l’aplicació de diferents tècniques d’observació de nadons: bebès prematurs,
nadons amb malalties de base i bebès nascuts a terme. I avenços en els abordatges terapèutics pels
bebès prematurs, nadons amb malalties de base i bebès nascuts a terme.

Avenços en els abordatges terapèutics pels infants fins als sis anys.
Quines vivències sent la parella parental durant la gestació del seu fill? Com els afecta?
Per què? Quines problemàtiques viuen?
Com comprendre’ls per ajudar-los el millor possible?
El sofriment s’instaura quan el seu fill perilla, sigui per la seva prematuritat, una malaltia amb un
pronòstic incert. És fonamental que afavorim que el pare s’integri durant l’embaràs, naixement dels
fills i etapes posteriors al seu desenvolupament. A vegades, que diferent de l’imaginari del fill que
desitjaven tenir. Cal que sapiguem ajudar-los, els orientem de forma pertinent i continguem el seu
patiment.
Noves Tecnologies de la Reproducció Assistida? Quin sofriment tenen els pares que tenen dificultats
biològiques per tenir un fill? Com es viu la inseminació artificial, o la fecundació in vitro?

Com viuen els pares les dificultats dels prematurs?
Aspectes psicoemocionals de la parella parental dels nounats amb malalties complexes i pronòstic
incert?
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Oferirem aspectes terapèutics pels pares i els nadons nascuts prematurament. Així com als pares
amb neògnats a temps amb o sense malalties.
Com atendre de forma adequada a les mares solteres, pares separats amb fills nadons o infants, a
parelles parentals amb dificultats mentals u adversitats psicosocials i econòmiques i a les parelles
parentals homosexuals que demanen ajuda? Com fer-ho?
Mòdul 2 Supervisió de l'observació nivell II dels bebès prematurs, nadons amb malalties de base i
bebès nascuts a terme i infants fins als 6 anys. Supervisió dels diagnòstics i abordatges terapèutics
pels nadons bebès prematurs, nadons amb malalties de base i bebès nascuts a terme i infants fins als
6 anys.
Observacions i abordatges terapèutics es poden realitzar en diferents contexts: Escoles Bressol, Llar
d’Infants, CDIAPS, Serveis o Unitats de Neonatologia, en el domicili familiar.
Tractarem també les especificitats dels bessons i nadons trigèmins.
Supervisió de la Tècnica pertinent de les orientacions o abordatges terapèutics pels pares en funció
de les necessitats dels pares.

Supervisió de Material Clínic d’infants fins a 6 anys
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Mòdul 3 Instruments de valoració del sistema de vincle afectiu i anàlisi de la interacció pares-fills a la
infància

Tractarem el desenvolupament del sistema de vincle afectiu.
Ens endinsarem en la psicologia prenatal, perinatal i vincle afectiu.
Activació del sistema de vincle afectiu durant les reorganitzacions del desenvolupament del primer
any de vida.
Els models interns del sistema de vincle afectiu.
Diferents instrument de valoració.
NOTA: Aquesta assignatura també forma part de l'estructura del Màster en Formació en Psicoteràpia i
Teoria del Vincle Afectiu.

M2-Assig. 4 Diferents característiques de la concepció i l’embaràs. Tècniques de reproducció assistida:
inseminació artificial, trasplantament d’ovòcit, fertilització in vitro. Aspectes terapèutics dels nounats
prematurs o amb malalties de base.
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Quan els dos membres de la parella desitgen amb il·lusió tenir un fill i passa el temps sorgeixen molts
sentiments i emocions per algunes parelles la situació potser molt traumàtica i estressant. Al
consultar un especialista sorgeix molta ansietat i patiment.
Cal conèixer aquestes problemàtiques i ajudar als dos membres de la parella, per tal que puguin
prendre conjuntament decisions que incidiran a la resta de les seves vides.
M2-Assig. 5 Aprofundiment teòric i clínic en el desenvolupament del nadó i de l’infant fins als 6 anys.
Malalties físiques o mentals dels pares i les seves repercussions sobre els nadons i els infants

S’aprofundirà en els diversos aspectes del desenvolupament: emocional, psicomotriu, lingüístic, del
vincle afectiu, cognitiu, altres.

Quan els pares pateixen una malaltia física o mental incideix sobre el desenvolupament del seu nadó
o infant. És necessari que ajudem als pares afectats i quan és indicat saber realitzar una derivació a un
professional especialitzat.

M2-Assig. 6 Observació per part de l’alumne dels nadons i dels infants fins als 6 anys en el domicili
familiar en diferents contexts: CDIAP’s, Escoles Bressols o Llars d’Infants, Preescolar, primer curs de
Primària; Hospitals, Servei de Neonatologia, Servei d’Oncologia, Servei de Pediatria, altres.

ES REALITZARÀ UNA VISITA AL SERVEI DE NEONATOLOGIA DE SAN JOAN DE DEU
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DATES I HORARI
Horari: 1 dissabte al mes, de 10.00 a 14 h i de 15 a 19.15 h
D'octubre a desembre de 2019: alguns caps de setmana es farà en divendres tarda de 16 a 20 h i
dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
PREU 1.365 euros
Informació general del Màster en Observació de Nadons i Atenció a la Infància:
http://www.masternadons-infanciaudg.com/
Informació general del Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció a la Infància entre 3 i
6 anys:
https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-observacio-nadons-infants.html
Dubtes o consultes:
e-mail: escola.acpp@gmail.com Telèfon: 932127896
Montserrat Martínez, Directora de l’Escola de l’ACPP
e-mail: montserratmartinezdelpozo@gmail.com; Tf: 679 964 298
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