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Seminaris de Formació Continuada 2021-2022 
 

 

 

 

 

Programa del seminari núm.14 

 

Epigenètica, criança i 

psiconeurodesenvolupament 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Docent: Eugènia Monrós i Marín 

Breu explicació de la docent: 

Eugènia Monrós i Marín: Doctora en Biologia acreditada en Genètica Humana i Psicote-
rapeuta acreditada per la FEAP. 

Adreçat a: Psicòlegs, psicoterapeutes, metges, psiquiatres, biòlegs, treballadors socials, 
pedagogs, metres i educadors, professionals de la salut mental i estudiants d’aquestes 
àrees.  

Objectius: Aproximar-nos a una comprensió integrada de les bases sobre les que es cons-
trueix el psiquisme, gràcies al pont que l’epigenètica ens permet establir entre els gens, el 
desenvolupament primerenc del cervell i la criança, fent una passejada pel vincle, el  
trauma i els aspectes inter i transgeneracionals.  
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Continguts del seminari:  

El seminari es desenvoluparà en 4 mòduls: 

1.  

A. Genètica: conceptes bàsics i d’aplicació en psicologia 

B. Epigenètica: conceptes bàsics, desenvolupament i introducció a les marques epi-
genètiques de la criança. 

C. Neurodesenvolupament 

2.  

A. Epigenètica i criança 

B. La díada: el bebè com a subjecte actiu 

 

3. Epigenètica i trauma: estrès prenatal i trauma primerenc.  

4. Herència inter i transgeneracional: s’hereten les marques epigenètiques? 

 

Metodologia: El seminari serà eminentment teòric amb molt suport audiovisual. Es com-
plementarà amb la lectura d’articles científics i material escrit addicional. 

Dates: 29 de gener, 26 de febrer, 26 de març i 30 d’abril (últim dissabte de cada mes) 

Horari: Dissabtes de 10 a 13.30h 

Format: Híbrid (presencial i online) 

Total hores: 14 hores (4 sessions) 

Preu:  Associats 126€ ; No associats 196€ 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: 

Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a secreta-
ria trucant al 93.212.78.96 (Camila) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org 

 

 

 

 


