
UNA MIRADA ALS 
INFANTS I LES FAMÍLIES DES 

DEL CALIDOSCOPI DE LA XARXA 
La neurociència com a punt de trobada

3 de juny del 2017
9h a 14h · Centre Cívic Secà de 

Sant Pere (Lleida)



PROGRAMA

09:00h Recepció i acreditació d’assistents

09:15h Benvinguda i presentació

09:30h Experiència compartida

10:15h

Aportació teòrica
Una aproximació al nostre cervell per entendre 
com funcionem a nivell intra i interpersonal.
La neurociència com a punt de trobada dels 
diferents professionals que treballen amb 
infants i les seves famílies

11:15h Descans

11:45h
Presentació d’un cas
Anàlisi conjunta del cas a partir d’una 
Escultura parlanxina (tècnica pròpia del model 
teràpia familiar socioeducativa d’EDUVIC)

12:30h
Treball de grup
Propostes d’actuació en xarxa del cas 
analitzat

13:00h
Activitat plenària
Construcció conjunta del cas a partir del 
diagnòstic i les intervencions proposades

13:30h 
Tancament
Tres elements de la jornada per incorporar a 
la tasca professional individual i en xarxa

14:00h Fi de la jornada

Pot la neurociència beneficiar la 
pràctica del treball educatiu, social, 
psicoeducatiu i psicoterapèutic?
La realitat de les famílies ens posa en contacte amb 
reaccions i manifestacions de malestar d’adults, infants 
i adolescents. Davant d’aquests fets, els qui treballem 
en aquest context ens sentim esperonats a trobar 
noves vies d’actuació efectives que contribueixin al 
seu benestar.
La neurociència, que té per objecte l’estudi de les 
bases biològiques de la conducta, ens ofereix una 
visió innovadora per millorar l’anàlisi, l’actitud, la 
resposta relacional, la intervenció i les tècniques 
amb què ens apropem als infants i adolescents i a 
les seves famílies. És, doncs, la baula necessària per 
als i les professionals que afrontem la creixent com-
plexitat de problemes humans i socials.  
El treball en xarxa entre professionals de diferents 
àmbits afavoreix una mirada calidoscòpica de les 
complexes relacions entre les persones i els seus 
entorns. Gràcies a aquest focus múltiple, podem 
abordar-les interdisciplinàriament.

Jornada dinamitzada per Adela Camí i Dealbert
Psicoterapeuta familiar i de parella sistèmica 
acreditada per la Societat Catalana de Teràpia 
Familiar, la Federació Española de Asociaciones de 
Terapia Familiar (FEATF) i la Federación Española de 
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)
Certificada en Psicoteràpia d’Integració i 
Reprocessament del Trauma per l’Instituto Aleces i 
com a terapeuta de Brainspotting per Brainspotting 
España, ambdues formacions vinculades a l’àmbit de 
la neurociència
Educadora i treballadora social. Especialitzada en 
comunicació amb infants i adolescents.

Compagina la Direcció General de la cooperativa EDUVIC amb la 
docència, supervisió i consultoria dins d’Escola Itinere, on forma 
part del Consell Directiu. Entre les tasques desenvolupades s’hi 
troba la supervisió de casos (en centres d’acolliment, serveis de 
teràpia familiar, CDIAPs, CRAEs, SATAF, etc).  



Dissabte 3 de juny del 2017
9h a 14h · Centre Cívic Secà de Sant Pere
Plaça de Sant Pere, s/n (25005 Lleida)

INSCRIPCIÓ
Activitat gratuïta. Es lliurarà certificat de 5 hores 
de formació. Data límit d’inscripció: 31 de maig.
Inscripció en línia a: http://www.arxiu-ice.udl.cat/
upnu/inscripciocurs.php?id=100485

ORGANITZEN

Equip ICE Comunitat i Família www.itinere.coop

COL·LABORA
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