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Seminaris de Formació Continuada 2022-2023 
 

 

 

 

 

Programa del seminari núm.5 

 

Introducció a la Psicologia i la 

Psiquiatria Perinatal: la relació 

primerenca amb el nadó. 

  
 

 

Docent: Tuulikki Trias. 
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Breu explicació de la docent: 

Tuulikki Trias. Doctora en medicina. Psiquiatre i psicoterapeuta, especialitzada en nens i 
adolescents. Formada en la Psicoteràpia Centrada en la Criança (PCP) en perinatalitat, la 
Mentalització i la Funció Reflexiva Parental. Supervisora acreditada en la Teràpia Basada 
en la Mentalització per a Famílies per Anna Freud Centre. Més de 20 anys d'experiència 
en salut mental de nens i adolescents. Adreçat a: Psicòlegs clínics, psicoterapeutes i pro-
fessionals de la Salut Mental. 

 

Objectius:   

L'objectiu és donar una introducció a la teoria, la clínica i les intervencions terapèutiques 
en la psicologia i la psiquiatria perinatal. 

 

Continguts del seminari:  

 Embaràs: Psicologia de l'embaràs, processos psíquics de la criança i del període 
perinatal, dificultats i psicopatologia de la mare i del pare. 

 Part i el naixement: Psicologia i possibles dificultats. 

 Postpart: Psicologia del període postpart, psicopatologia de la mare i del pare du-
rant el període perinatal i possibles efectes en el bebè. 

 Representacions parentals pre- i postnatals. 

 El desenvolupament sa del nadó, dificultats i senyals de risc. 

 Observació psicoanalítica del nadó i de la interacció entre la mare i el nadó, i entre 
el pare i el nadó. 

 Funció reflexiva parental, mentalització en el context de la perinatalitat i la teoria 
de la inclinació. 

 Transmissió intergeneracional de la funció reflexiva, de la inclinació i de la psico-
patologia. 

 Prevenció i detecció precoç de dificultats i problemes de salut mental en el perío-
de perinatal. 

 Acompanyament i intervencions terapèutiques en el període perinatal, psicoterà-
pia perinatal, la psicoteràpia de la interacció pares- nadó. 
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Metodologia:  

 Presentació teòrica, treball a partir d’articles i presentació pràctica de casos. 
 

Dates: 10 i 24 0ctubre , 14 i 28 Novembre, 12 Desembre  2022, 9 i 23 gener 2023 

Horari: 18.00-21.00h 

Total hores:  20 hores (7 sessions) 

Format: Híbrid 

Preu:  Associats 140€ ; No associats 280€ 

 

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 (Noemí) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org 


