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ÚNIC PROGRAMA DE L’ESTAT QUE INCORPORA AVENÇOS EN: 

✓ LES TRES TÈCNIQUES D’OBSERVACIÓ DE NADONS  

✓ ELS ABORDATGES TERAPÈUTICS PER ALS NADONS 

✓ L’ATENCIÓ TERAPÈUTICA AL SOFRIMENT DELS PARES, AL PROCÉS 

D’AFILIACIÓ I ALS INFANTS FINS ALS TRES ANYS 

 Raons per fer el curs:    
 

✓ Formar-se en la tècnica d’observació de nadons.  I a patir d’ella  formar-se en 

        les Tècniques  Diagnòstiques; i en Les Tècniques  d’abordatges  terapèutics per als  

        nadons i les persones que prenen cura d’ells  en diferents contexts. 

✓ Formar-se i participar en espais d’intercanvi teòric i clínic en el camp de l’observació 

        de nadons, diagnòstiques i terapèutiques.  

✓ Facilitar la formació dels professionals que treballen en petita infància. 

✓  Aprofundir les  intervencions terapèutiques en diferents àmbits: domicili familiar,   

              Escoles Bressol o Preescolar, Unitats de neonatologia, altres. 

✓ Assistir a la parella de pares i atendre als grups familiars d’avui dia (divorcis,    

        noves parelles, altres) pares adoptius.   

✓ Assolir funcions de responsabilitat en Institucions públiques.     
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Dates: dissabtes: 10 novembre, 1 desembre 2018; 12 gener, 9 febrer, 9 març, 13 abril, 

11 maig, 8 juny, 6 i 20 juliol 

Horari: Un dissabte al mes de 10 a 19.30 h (amb 1,5 h per dinar).  

Lloc de realització: Plaça Bonanova, 11 Entresòl 2a- Barcelona                                       

Escola de l’ Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica   

Preu: 1325 euros 

Informació: Núria Daudé  

e-mail: nadons.infancia@gmail.com  

Telèfon:  932127896  dilluns, dimecres i dijous de 10.30 a 14.30 h. dimarts de 19.00 a 

22.00 h.  

 

Fundació UdG:   

http://www.fundacioudg.org/es/diploma-postgrau-observacio-nadons-atencio-

petita-infancia.html  

 

 

PROGRAMA 

Mòdul  1.  Origen, Evolució i Actualització de l’Observació de Nadons i dels seus Contexts.  
                    A quines aplicacions ha donat lloc?    
                    Diferents intervencions diagnòstiques i terapèutiques. 
 
 
Quines vivències sent la  parella parental durant la gestació del seu fill? Com els afecta? Per 
què? Quines problemàtiques viuen?   
Com comprendre el sofriment dels pares i els nadons  per  tal  de poder-los  ajudar  el millor 

possible?    

      

Com viuen els pares les  dificultats dels fills?   

Parlarem dels aspectes psicoemocionals de la parella parental amb bebès prematurs.  
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Com viuen els pares  les dificultats dels nounats amb malalties complexes? 

Que ens aporta el neuropediatra? 

Com s’ha de tractar als pares i als nadons nascuts prematurament?  I als pares amb nounats a 

temps amb o sense malalties.  

Aprendreu com atendre de forma adequada a:  les  mares solteres, pares separats amb fills  

nadons o infants, parelles parentals amb dificultats mentals o adversitats psicosocials i 

econòmiques. Així com a les  parelles parentals  homosexuals que  demanen ajuda.   

 

 

Mòdul 2. Supervisió  d´ Observació de Nadons i de Material  Clínic  d’Infants fins els 3 anys 
 
 

 La supervisió  des d’una perspectiva integral dels casos és ajuda cabdal: 
 

✓ Supervisió de les  tres  tècniques d’Intervenció Terapèutica amb Nadons   

aplicada a les següents situacions:  

• Nadons que han estat  prematurs de menys  de 20 setmanes de gestació,  

prematurs de més de 20 setmanes.   

• La tècnica d’intervenció   pels bessons, i la que és pertinent  pels trigèmins.   

• La tècnica  pertinent pels  nadons de pares amb dificultats moderades i 

greus.   

• Altres situacions complexes  

 

✓ Supervisió de Material Clínic de bebès  fins infants de 3 anys 
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Mòdul 3.  Aprofundiment de les Tècniques de Contenció Emocional per la Mare, la Parella 

Parental i el Grup Familiar. I la que sorgeix en altres contexts: Escoles Bressol, Unitats de 

Neonatologia.   

 

Coneixeu els avanços  que provenen de  les tècniques de comunicació primerenca entre 

mare-nadó?  adult –nadó?  

 

                   

 

Com podem estimular el bon desenvolupament bio-psico-social del nadó i de l’Infant fins els  

tres a any?   

Us podreu formar  en la millor manera d’ajudar als infants i als pares, per tal de potenciar  

una bona dinàmica  sistèmica entre tots ells, gènesi del bon desenvolupament. 

  

 
Mòdul 4. Aportacions Teòriques a la Infància de 3 a 6 anys   
 
Rebreu múltiples contribucions  clíniques i les darreres aportacions teòriques en tos els 

àmbits esmentats. 

 

 

✓ Visita al Servei de Neonatologia de San Joan de Deu.  
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Professorat 
Montserrat Martínez del Pozo 
Doctora en Psicologia. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.  Codirectora dels Postgraus i 

del Màster de la UdG. Directora Diploma de Postgrau semipresencial en Observació de Nadons 

i Atenció a la Infància de 0 a 3 anys, UdG i docent del Diploma de Postgrau semipresencial en 

Observació de Nadons i Atenció als Infants de 3 a 6 anys, UdG. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP 

i de l’AEPP-EFPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en nens i adolescents, adults i vellesa, 

en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de l’Equip Directiu 

de l’Escola de Psicoterapeutes de  l’ACPP, professora del: Màster Semipresencial en Psicoteràpia 

Psicoanalítica de la UdG; Màster Presencial de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica 

de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP, Diplomes Postgrau semipresencial d’Observació de 

Nadons i Atenció a la Infància, UdG i cursos de formació continuada. Docent del Programa de 

Formació de Psicoterapeutes de la Fundació Puigvert. Participació en  jornades, cursos i 

congressos per a psicòlegs, metges i infermeres a la Fundació Puigvert. Participació a Espanya, 

Europa i Argentina. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea de l’EFPP per a la 

Secció de Grups. Membre fundadora de l’ACPP i de l’AEPP. Adjunta del Servei de Psicologia 

Clínica de la Fundació Puigvert. Docència de metges, psicòlegs, infermeres i personal sanitari. 

Congressos europeus i sud-americans. Realització de la tesi doctoral: Anàlisi del “procés 

d’elaboració del dol” en la hipertensió arterial essencial: estudi empíric de les seves fases 

mitjançant observació sistemàtica. Universitat de Barcelona, setembre de 1992, amb 

l’obtenció d’excel·lent cum laude. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una 

experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 1996. 

Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidós 1992. 1995).  Clínica Psicoanalítica con niños y 

adultos. Donald Meltzer y Grupo Psicoanalítico de Barcelona. Buenos Aires: Spatia Editorial, 

1995. L’inconscient estètic. A Grupo Psicoanalítico de Barcelona, De un taller psicoanalítico a 

partir de Donald Meltzer, (p. 207-252). Barcelona: Autor, 2007.  Compartir y transformar. Una 

experiencia grupal para padres con hijos con trastorno mental grave. Ed. Bubok, 2013. Coautora 

de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia.  

Primer premi de reconeixement per la promoció del trasplantament encreuat a Espanya i 

també a la institució Fundació Puigvert per ser el centre on se n’havia fet més. El 

reconeixement, atorgat per l’Organització Nacional de Trasplantaments, va ser lliurat per la 

reina Letizia el 23 d’octubre de 2014 al Ministeri de Sanitat. 
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Maria Cristina Betrian Piquet 
Psicoanalista, membre de la SEP-IPA, psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre didacta de 

l'ACPP. Secretària de l’Equip Directiu de l’Escola de Formació de Psicoterapeutes. Docent del 

Màster semipresencial en Psicoteràpia Psicoanalítica de la Universitat de Girona i del Màster de 

Perfeccionament en la Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de 

l'ACPP.  Docent del Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció a la Infància de 0 a 

3 anys, UdG i docent del Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció als Infants de 

3 a 6 anys, UdG. Col·laboració amb el Centre Teràpia Internacional, CTI, l d’Elx.  

S’ha format en la tècnica d’observació de nadons amb el doctor Manuel Pérez-Sánchez. Ha 

rebut formació  en  la  tècnica d’observació terapèutica amb la Núria Abelló, de la Fundació 

Vidal i Barraquer. 

 
Recerca a l’escola bressol com una matriu del desenvolupament biopsicosocial en la infància. 

Espai de detecció i prevenció de conductes de risc. 

Supervisió de tractaments en el marc quotidià dels infants. 

Assessorament i recerca en metodologia per tal de donar resposta als dubtes que expressen 

repetidament professionals de diferents àmbits que acompanyen el desenvolupament de la 

petita infància. 

 
Estudi de les relacions intragrupals i extragrupals dels petits infants i mestres en escoles bressol 

i a preescolar. Organització de videoconferències entre els professionals al Centre Pi i Molist 

de Barcelona, al centre APEIRON d’Itàlia, i al centre APEIRON de Basilea. 

 

Lourdes Busquet Ferré 
Psicòloga Sanitària i psicoterapeuta del CDIAP-Equip40. Màster en Psicopatologia i Màster en 

Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon Llull (Barcelona).  Postgrau en Psicoteràpia 

Pares - Nens i Detecció Precoç en Signes d’Alarma d’Autisme, Londres. Short course "Holding 

the baby and toddler in mind: An individual, family and community perspective". Tavistock 

Centre, Londres. Seminari d’observació de nadons des del naixement fins al segon any de vida. 

Té el certificat europeu EuroPsy d’especialista en psicoteràpia. Delegada europea de la Comissió 

de Nens i Adolescents de l'EFPP. Docent i col·laboradora del departament de recerca  del Centre 

Educatiu i Terapèutic Carrilet.  Docent del Màster semipresencial en Psicoteràpia Psicoanalítica 

de la Universitat de Girona i del Màster de Perfeccionament en la Psicoteràpia Psicoanalítica de 

l’Escola de Psicoterapeutes de l'ACPP.  Docent del Diploma de Postgrau en Observació de 

Nadons i Atenció a la Infància de 0 a 3 anys, UdG i docent del Diploma de Postgrau en Observació 

de Nadons i Atenció als Infants de 3 a 6 anys, UdG. 

 
 
 

  
 

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no 

pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. 

 

 


