
 

 

CENTRE DE TERÀPIA RELACIONAL I FAMILIAR DE TARRAGONA ORGANITZA EL 

SEMINARI EXTRAORDINARI:  

“MIRADES COMPARTIDES CAP A L A PRIMERA INFÀNCIA” 

amb Anna  Farré Bravo 

15 de desembre 2017 Divendres de 16-20h 

 

PRESENTACIÓ SEMINARI 

Compartir amb professionals de diferents àmbits que treballen amb famílies i primera infància,  

- Com enfocar una mirada cap a l’infant, competent i capaç. A partir de l’observació 

directa, percebre les seves necessitats i acompanyar el seu propi ritme de 

desenvolupament. 

- Com promoure una relació de col·laboració amb la família, i també amb els 

professionals que intervenen amb els infants. Per construir plegats una mirada 

compartida cap a l’infant . 

- Com intervenir amb l’ambient que viu i es relaciona l’infant, cuidant les condicions per 

afavorir el seu desenvolupament i la seva vinculació. Repensar les condicions que 

respectin el seu joc i moviment,  per nodrir els moments de cuidatges i per enfortir la 

relació privilegiada amb el cuidador. 

 

PONENT 

Anna Farré Bravo, www.annafarre.cat 

Educadora social, formada en Teràpia Familiar al CTRFT. En formació de  Pedagogia Pikler, a la 

Fundació Lóczy. 

He treballat en diferents equips de  Serveis socials i al Servei d’acolliments familiars.  

Actualment  porto a terme  diferents projectes: acompanyament a famílies, acompanyament a  

equips d’escoles bressol, formació per a professionals, treball social comunitari.  

 

DIA: Divendres 15 de desembre 2017 de 16-20h. 

LLOC: CO-WorkTarraco. c/Pau Claris, 2 Tarragona 

 

 



 

 

 

 

PREU SEMINARI: 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:  

còpia de la transfèrencia + full d’inscripció a formacioctrft@gmail.com  

ATENCIÓ: el full d’inscripció el trobareu a la nostra pàgina web 

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

questionari 

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

IMPORTANT: Les factures es realitzaran amb les dades del full d’inscripció. Si necessiteu variar 

les dades de la factura ens ho hauríeu d’indiciar prèviament. 

 

ORGANITZA: 

CENTRE DE TERÀPIA RELACIONAL I FAMILIAR DE TARRAGONA 

Rbla. Nova, 119 esc B 2n 1ª Tarragona.   

Tfn. 977212260   formacioctrft@gmail.com 

www.terapiafamiliartarragona.com 

 


