
 
 
Organitza:  
 
CENTRE DE TERÀPIA RELACIONAL I FAMILIAR DE TARRAGONA 
 
Dirigit a: 
 
Professionals de diferents àmbits de la institució pública i  de la psicoteràpia 
privada que tinguin formació bàsica en el model sistèmic, que treballin amb 
parelles directa o indirectament, i que vulguin aprofundir en la intervenció en 
un conflicte relacional de parella.  
 

Programa:  
 

� Raona per la elecció de parella des del punt de vista de la teoria del 
apego i trets individuals de la personalitat. Construcció dels conflictes 
en la relació (1-2 sessions) 
 

� Intervenció en els conflictes de la relació de parella des del context de 
teràpia de parella. (5-6 sessions): 

- Demanda i contracte terapèutic 
- Tècniques per intervenir en les diverses dimensions durant 

el procés de psicoteràpia.  
o Com intervenim per un autoconeixement de la 

relació de parella i d’un mateix 
o Com intervenim quan hi ha símptomes en un dels 

membres de la parella 
o Com intervenim quan la clarificació de la relació 

significa la separació. 
o Com intervenim quan hi ha un conflicte obert i 

explícit que bloqueja el procés de teràpia 
o Com intervenim en casos d’infidelitat 

� Quan i com es finalitza la teràpia de parella  (1 sessió) 



 
 
Metodologia:  
 
Sessions de treball en grup d’un màxim de 10 alumnes on els continguts 
teòrics aniran acompanyats de casos proposats per la docent i es completarà 
amb simulades per practicar tècniques concretes. Es proposarà una dinàmica 
participativa. També es proporcionarà una bibliografia de suport al contingut 
teòric. 
 
 

Durada del curs:  
 
35 hores distribuïdes de la següent manera:  32 hores presencials i 3 hores de 
treball a casa.  
 
 

Calendari:  
 
El curs es realitzarà en dilluns tarda 16-20h. 
Els dies: 17, 24, 31 de març; 7, 21 d’abril; 5,12 i 19 de maig del 2014 
 

Docent:  
 
Mar Vergés Grau. Psicoterapeuta familiar, docent i supervisora. Membre del 
Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona. 
 
Places: 
 
Limitat a un màxim de 10 professionals. 
 

Preu del curs:  
 
350 € 
 

 

Inscripcions:  
 
- Ompliu i envieu el full d’inscripció que trobares a la nostra  
 pàgina web www.terapiafamiliartarragona.com 
 
  
Qualsevol dubte ens podeu fer-ho  a través del contacte telefònic 
977212260 o per mail a ctrft@tinet.org 
 


