
 
 
Intervenció amb famílies quan el nen és el motiu de la demanda 

 
 
Presentació  
 

En la nostra experiència com a psicoterapeutes familiars ens 
trobem freqüentment treballant amb pares que han consultat per un 
problema d’un fill. 
 

De vegades, la demanda té a veure amb la sospita dels pares o 
d’altres professionals d’una dificultat en el desenvolupament del nen, 
i d’altres, és un símptoma del nen. 
 

Les hipòtesis del punt de partida son dues: Dificultats 
biològiques del nen o psicològiques que ens porten a parlar de dues 
tipologies de famílies: famílies impactades i famílies contaminades. 
Aquests dos prototips de famílies generen dues reaccions emocionals 
del professional molt específiques i precisen de dos estils 
d’intervenció clarament diferents.  
 

En les famílies impactades, la base biològica del trastorn del fill 
transforma dramàticament les relacions familiars. Els pares, els 
germans, els avis hauran d’aprendre a viure amb unes circumstàncies 
que no estaven previstes i que els connectaran amb emocions no 
reconegudes ni experimentades abans. Igual que el fill anirà creixent 
amb una singularitat que el farà únic, la família anirà re-reconeixent a 
aquest fill al mateix temps que adaptant la seva dinàmica. 
 

En les famílies contaminades el símptoma del nen és la 
expressió de les relacions familiars disfuncionals que afecten a la 
relació dels pares amb el fill. De vegades les circumstàncies 
personals, les experiències viscudes en les famílies d’origen, la pròpia 
història de la parella, el cicle vital de la família, condicionen 
l’establiment d’un vincle segur, indispensable pel desenvolupament sà 
i harmoniós del nen. 
 

En el procés de creixement del nen, el sistema familiar entra en 
contacte amb altres sistemes: pediatra, llar d’infants, escola, equips 
terapèutics especialitzats (CDIAPs, CSMIJs) i la relació amb aquests 
sistemes tindrà conseqüències en l’esdevenir de tots: pares, fill i 
professionals. 

 
 
 

 



Els objectius d’aquest curs són: 
 
Pensar junts, aportant la nostra experiència, sobre la intervenció en: 
  
- La Família: 
 

- Intervencions en famílies impactades: Reestructuració i fases 
del sistema familiar davant l’impacte (límits amb família 
extensa, conjugalitat,  parentalitat, fratria), elaboració de la 
pèrdua i presentació del fill en societat. 

- Intervencions en famílies contaminades: Redefinicions i 
complementarietat entre intervencions parentals i individuals 
amb el nen. 

 
- El Fill: 
 

- Identitat: Evitant la patologia com a nucli identitari i ressaltant 
el procés d’adaptació social en el casos de nens afectats 
biològicament. 

- Redefinició: En el cas dels trastorns d’arrel psicològica 
aconseguir una restitució total del nen com a individu i com a 
fill. 

 
Dissenyar amb els participants al curs estratègies d’intervenció amb 
els diferents subsistemes familiars i l’entorn social, així com amb la 
xarxa professional. 
 
Reflexionar sobre les nostres actuacions, pensaments i emocions en 
front de cada cas en particular.  

 
 
 

La metodologia del curs serà a partir de casos clínics, exposició dels 
conceptes teòrics i comentari de material bibliogràfic que es facilitarà 
als participants. 
 
Es pretén una dinàmica participativa  mitjançant  tècniques com  
simulades i escultures. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Docents: 
 
 
Neus  Fuster  Pons.-  Pedagoga, Terapeuta infantil i Terapeuta 

      Familiar. 
                               Directora del CDIAP Baix Camp i  Priorat . 
 
Maria Rosell Fores.-  Psicòloga clínica, Terapeuta familiar i grupal. 

Co-directora del Centro de Terapia Relacional i     
Familiar de Tarragona. 

 
 
Durada :  20 hores  
 
Dates :       21 i 29 de febrer  i  14 , 21 i  28 de març i 4 de abril  
                                                                                   del 2014 
 
Horari:        Divendres  17,30 h. a 20,30 h. 
  
Preu :          250 € 
 
Grup :         Màxim  10  professionals 
 
Lloc:    Centro de Terapia Relacional i Familiar de Tarragona 
 
 
Inscripcions: 
 
 

- Realitza l’ ingrés de la inscripció a 
          2100. 0408. 74. 0200110864 Titular Maria Rosell Forés 
 
    - Ompliu i envieu el full d’inscripció que trobares a la nostra 
          pagina  web www.terapiafamiliartarragona.com  
 
Qualsevol dubte  escriviu a  ctrft@tinet.org 
 


