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SEMINARI EXTRAORDINARI: 

GESTIÓ I MANEIG DE SITUACIONS  HOSTILS I/O INADEQUADES A 

LA FEINA 

13 DE MAIG DEL 2016 

 

Professora: Dra. Gentzane Carbajo Areitiobiritixinaga 

Doctora en Psicologia, Especialista en Psicologia Clínica i de la Salut 

Membre de l’equip dei Centre Mq-Reus. Experiencia com a docent a la U.R.V i 

centres de l’àmbit de la salut. Formació en Coaching per el COPC. 

 

Dirigit a: Professionals  que treballen en context laboral relacionat amb persones i 

les seves dificultats (sanitaris, treballadors socials, educadors socials, etc) 

Objectiu:  Explicar eines per a gestionar  conductes hostils i/o inadequades 

Metodologia: Exposició teòrica i pràctica d’eines  amb recolçament audio-visual. 

Exercicis amb simulació de situacions i discussió de casos pràctics 

Contingut del programa 

1. Procés d’atenció i de relació amb el pacient/client/usuari 

2.  La famosa escolta activa: És possible amb un usuari hostil? 

Practicum:  Dinàmica de grups 

3. Tipologia dels usuaris 

4. PUNT DE PARTIDA (Eines personals actuals) versus SITUACIÓ DESITJADA (Maneig 

que voldria tenir) 

5. Gestió de les nostres emocions negatives a l’àmbit laboral: distorsions cognitives 

i la seva influència en les relacions amb usuaris hostils. 

Practicum: reconeixement: descripció-detecció d’emocions 
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Data i horari: divendres 13 de Maig  del 2016 de 16 a 20h.  
(4 hores de curs) 

LLoc: Museu d’Art Modern de Tarragona c/Sta. Anna, 8. TARRAGONA. Cessió de la 

Sala per part de la Diputació de Tarragona. 

Preu: 40 € 

 

INSCRIPCIONS: 

1. Realitzar l’ingrés de la quota d’inscripció AMB EL NOM DE L’ASSISTENT a  

La Caixa, ES 79 2100. 0408. 74. 0200110864 Titulars María Rosell i Carlos 

Lamas. 

2. Enviar el full d’inscripció que trobareu a la nostra pàgina web 

www.terapiafamiliartarragona.com clicant allí mateix un cop emplenat. 

3. Rebreu un mail de confirmació de la recepció de la inscripció. 

La inscripció implica reserva de plaça amb el pagament de l’import de la 

matricula. 

A partir del 5 de maig no es retorna l’import de la matricula. 

Les factures es faran amb les dades del full d’inscripció. Si necessiteu variar les 

dades a la factura ens ho hauríeu d’indicar prèviament. 

 

 

 

                                      

                                       Sala cedida per       


