
 

La mirada sensible i respectuosa cap a la mare i la família pot ajudar als professionals a entendre la part 

emocional del maternatge i a oferir una intervenció que potenciï totes les seves capacitats i habilitats 

parentals. I apropar-nos al nadó amb respecte i cura, ens permetrà senyalar les seves necessitats, 

capacitats i potencialitats, afavorint una mirada respectuosa de l’adult cap a ell, activant així respostes 

sensibles.  

La maternitat és un procés complexe i alhora enriquidor per la dona i la família, esdevenint una crisi vital 

de gran importància i potència, i també un repte. És un moment vital molt sensible per la mare i el pare, 

on es remouen aspectes emocionals i relacionals de la parella, de les històries pròpies de criança... I 

esdevenint una crisi vital, l’entenem com una oportunitat de creixement personal i familiar, però alhora 

pot ser un moment de molt d’estrès i on poden sorgir dificultats parentals. 

En la vida d’un menor, la vida intrauterina i els tres primers anys de vida són els més importants i crucials 

pel que fa al seu desenvolupament neurològic i fisiològic, emocional i relacional. I els principals 

responsables d’aquest acompanyament són els pares i el seu entorn proper. És quan mare i nadó aprenen 

a relacionar-se, a vincular-se, incorporen les pautes relacionals i afectives que es desenvoluparan al llarg 

dels propers anys d’infància.  

Actualment la nostra societat tendeix a un model de criança de família nuclear, amb aïllament de la 

parella, poc suport de la família extensa, desarrelament social amb poc suport de la xarxa. I si sumem, 

factors socioculturals adversos ens podem trobar amb pautes de criança disfuncionals, que dificulten 

greument  la vinculació, derivant a situacions de negligència i maltractament infantil.  

 

El curs va dirigit a professionals de diferents disciplines i àmbits laborals. A psicòlegs i terapeutes familiars 

i infantils, a educadors de centres de menors, a treballadors i educadors de serveis socials, a educadors 

de llars d’infants o altres recursos educatius...  

Els continguts i la metodologia del curs es basen en el model sistèmic, parant especial atenció en la diada 

mare- nadó, i a la família com a sistema. Els continguts seran adaptats als interessos professionals que 

conformin el grup definitivament, segons la seva tasca professional, les característiques de les famílies 

amb qui treballen...  

 

OBJECTIUS DEL CURS: 

- Oferir una visió detallada i àmplia del procés de la maternitat, des de l’embaràs a la criança, des 

d’un enfocament sistèmic.  

- Entendre el desenvolupament d’un infant, en els primers anys de vida, com a part d’un sistema 

familiar, que l’acull i al qual es vincula. 

- Repensar estratègies per acompanyar la família en tot el procés. 

 

BLOCS DE CONTINGUTS:  

1. El procés de la maternitat: 

- Cicle vital de la criança: tasques i necessitats de la família, la fase del puerperi.  

- Necessitats específiques de la mare en cada moment del procés: embaràs, part, postpart i 

criança. Reorganització i creació d’una nova identitat, preocupacions i interessos. 

- La criança en el sistema familiar, el paper del pare, on se situa la família d’origen... 



 

2. Desenvolupament de l’infant: 

- Desenvolupament i les etapes evolutives dels infants, de 0 a 3 anys. 

- Necessitats fisiològiques, emocionals i relacionals dels nadons. 

- Visió de l’infant com a ésser competent i capaç, part d’un sistema familiar. 

 

3. Pautes de vinculació afectiva: 

- Entendre la història i els models de criança de la mare, de la parella, per poder identificar 

dificultats i potencialitats en el maternatge. 

- Com acompanyar a la mare i al nadó en aquesta vinculació inicial, potenciant el vincle sa i segur. 

- Aportacions de la Teoria de l’apego. 

 

4. Com treballem amb la família: 

- Oferir estratègies i eines de treball en l’acompanyament familiar. 

- Com fer una bona recollida de dades, d’aspectes de maternatge, en l’entrevista familiar. 

- Com acompanyar en el procés de la mare i de la família, de manera respectuosa, sensible, des de 

les nostres funcions professionals. 

 

METODOLOGIA: 

Es combinarà l’aportació de conceptes teòrics al voltant de la maternitat i la primera infància, amb autors 

com Daniel Stern, Laura Gutman, Emmi Pikler, Jesper Juul, sobre Teoria de l’apego.... amb dinàmiques 

pràctiques i actives, que ens permetran reflexionar i vivenciar. Presentació de casos pràctics i lectura de 

material bibliogràfic. 

 

DOCENT:  

Anna Farré Bravo. La meva formació de base és l’educació social i la teràpia familiar sistèmica. La meva 

trajectòria professional sempre ha estat emmarcada en el treball amb infants i famílies, a serveis socials i 

en acolliments familiars. Arran de la meva experiència com a mare, m’he interessat en temes de 

maternitat i primera infància i m’he format com a doula. Darrerament he tingut l’oportunitat de fer 

formació en Pedagogia Pikler, a l’Institut Lóczy de Budapest, que m’inspira en el meu enfocament de 

l’acompanyament de la maternitat i la criança.  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS: 

Durada: 18 hores, distribuïdes en 16 hores presencials i 2 hores de treball a casa 

Calendari: 17 i 24 d’abril, 8 i 15 de maig de 2015. 

Horari: Divendres tarda, de 16 a 20h. 

Preu: 200€ 

Places limitades.  

Lloc: Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona. 

Inscripcions:  Ingrés a:  2100. 0408. 74. 0200110864 (titular Maria Rosell Forés) 
 
Cal omplir i enviar el full d’inscripció que trobaràs a la nostra pàgina web: 
www.terapiafamiliartarragona.com 


