Seminaris de Formació Continuada 2018-2019
Programa del seminari núm. 18

La relació de parella: interaccions amb el fill/filla

Docents: Imma Miró Jordà
Imma Miró Jordà: psicòloga, psicoterapeuta acreditada FEAP, psicoanalista SEP, membre
titular ACPP, Col·laboració durant 10 anys en el Servei Psicològic de L’ Institut Català de les
Dones. Psicòloga des de 2006 fins desembre 2017 al SIAD de Sitges. Membre de la Junta de
la Secció Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitat del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya.

Adreçat a: Psicòlegs/gues, psicoterapeutes, treballadors socials, professionals de la salut
mental i educació.
Objectius: Facilitar un espai de reflexió i anàlisi de les dinàmiques de relació establertes entre els progenitors i el seu infant. Identificar la influència de les interaccions pare/mare en el
desenvolupament psicològic de l’Infant.
Continguts:
-La parella: estat de convivència, capacitat de relació, possibles aspectes psicopatològics en
el vincle.
-Dificultats d’investiment de les funcions paternes/maternes.
-Significació i lloc que ocupa l’Infant en la dinàmica de la parella pares.
-La separació de la parella: possibles conseqüències psicològiques en l’Infant.
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Metodologia:
Intercanvi d’idees i experiències entre els/les participants i la docent.
Presentació de vinyetes que il·lustren els punts tractats en les continguts.
Dates: Dissabtes, 30 de març, 27 d’abril i 25 de maig de 2019.
Horari: de 10 a 13 hores.
Durada: 9 hores lectives.
Preu : associats 81 €. No associats 126 €.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció que podeu descarregar de la
web La relació de parella, sol·licitar-lo a Secretaria trucant al 93 212 78 96 (Marga), o enviant
un e-mail secretaria@psicoterapeuta.org
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