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FORMACIÓ BÀSICA I AVANÇADA EN 

EL MODEL RELACIONAL-SISTÈMIC 

 

 

La formació en psicoteràpia relacional sistèmica està dirigida a 

professionals de la salut, preferentment psicòlegs, psiquiatres, treballadors 

socials i educadors, tot i que també s’han interessat per aquesta formació 

metges de família, pedagogs,… 

L’objectiu de la formació és proporcionar als professionals un model de 

comprensió de les relacions entre les persones, i tècniques d’ intervenció en el 

treball terapèutic amb individus i famílies. El tècnics han de millorar el 

coneixement dels seus propis recursos i limitacions, a l’hora que aprenen 

tècniques sobre el control de símptomes dels pacients facilitant-los un 

creixement personal i una saludable organització de les relacions familiars.  

La metodologia d’aprenentatge es basa en l’esforç individual però també 

en la dinàmica del grup. Els alumnes aprenen dels seus propis companys. Els 

docents actuen com activadors del grup, com acompanyants del recorregut 

individual de cada un dels alumnes, com transmissors de conceptes teòrics, com 

models en la pràctica clínica i com  aclaridors davant les dubtes que van sorgint.  

Les sessions de formació intenten replicar les condicions d’una 

psicoteràpia per aconseguir que la formació teòrica i pràctica es basi en 

l’experiència de l’alumne a l’espai formatiu. 

 

Per aquesta  formació es requereix que l’alumne estigui desenvolupant 

funcions clíniques –treballant amb persones que pateixen- a la seva feina i que 

hagi arribat a la conclusió de necessitar unes eines addicionals per seguir 

progressant com a professional. A primer curs, l’alumne utilitza els casos de la 

seva feina per poder aplicar els conceptes teòrics que està aprenent. A segon, 
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l’alumne ha de traslladar les tècniques que aprèn al seu lloc de feina, supervisat 

pels docents i acompanyat pel grup d’alumnes. 

La formació és bàsicament presencial, però també hi ha una tasca 

individual a casa: lectures, presentació del cas a primer curs, presentació de 

casos a segon per ser supervisats, treball d’estiu, elaboració de resums de la 

sessió, transvasament de tècniques al lloc de treball i portar a terme la recerca i 

reflexió final. 

Aquesta formació intensiva està homologada per la Federació Espanyola 

d’Associacions de Teràpia  Familiar (FEATF) com a Formació Bàsica i Avançada 

en el model relacional sistèmic. Permet aconseguir el títol de Expert en 

Intervencions Sistèmiques. 

Aquesta formació pot ser complementada en el mateix Centre amb el 

Mòdul de Supervisió que aporta les 150 hores de supervisió per obtenir el títol 

de Terapeuta Familiar. 

 

PRIMER CURS 

OBJECTIUS 

 • Establir una bona base teòrica assolint els conceptes bàsics del model  

relacional-sistèmic. 

 • Relacionar els conceptes bàsics amb situacions pràctiques. 

 • Aprendre tècniques bàsiques d’intervenció. 

 • Entrar en contacte amb el treball clínic que es fa al CTRFT. 

 • Reconèixer qualitats i limitacions personals en el rol de  psicoterapeuta a 

través d’un taller experiencial. 

 • Participar en seminaris monogràfics impartits per professionals de  reconegut         

prestigi. 
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PROGRAMA 

• Els símptomes i les dificultats relacionals segons el model 

comunicacional, estructural, processual, constructivista i de la teoria dels 

jocs. 

• Anàlisi de la derivació i de la demanda. 

• Convocatòria com a tècnica d’intervenció. 

• Tècniques de primera entrevista.  

• Contracte terapèutic. 

• La relació de parella com a sistema. 

• Espai vivencial-experiencial: la família d’origen del terapeuta. 

• Psicopatologia individual i relacions familiars. 

 

 

METODOLOGIA 

PRIMER CURS: Comprensió del model 

 Abans de l’inici del curs els alumnes reben material de lectura i un capítol 

d’una sèrie on els membres d’una família acudeixen a Teràpia Familiar. Els 

alumnes construeixen un grup virtual per resoldre les preguntes fetes pel 

docent. 

Al  primer trimestre, es repassen els conceptes bàsics del model sistèmic, 

amb lectures que es fan a casa i comentaris a la sessió per part dels alumnes i 

aclariments del docent. Després es plantegen exercicis pràctics relacionats que 

ajuden a aclarir el tema. Els exercicis poden ser simulades, visualitzacions d’una 

sessió, casos presentats pels alumnes,... Al final del primer trimestre els 

alumnes han aprés la estructura clàssica de la primera entrevista des del model 

sistèmic, fitxa telefònica i construcció d’hipòtesis. Docent: Mar Vergés 

Al segon trimestre, els alumnes han de presentar un cas de la seva feina 

segons el que han aprés el primer trimestre. La presentació del cas és per escrit 

però s’escenifica pels altres alumnes que fan un role-playing de primera 

entrevista en teràpia familiar del cas, mentre un altre alumne fa de terapeuta, 
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un altre de co-terapeuta i el docent fa de supervisor. Després de l’exercici, tots 

els alumnes hauran d’escriure a casa seva una redefinició de la demanda. El 

treball escrit es corregit pel docent, en presència de tot el grup i comentat amb 

l’alumne que després farà les rectificacions pertinents. Docent: Carlos Lamas 

Al final del segon trimestre i inici del tercer, es dediquen tres sessions a la 

comprensió de la relació de parella, a on es repassa els conceptes generals del 

model sistèmic aplicats a la parella, al mateix temps que s’integren els elements 

propis d’una relació de parella necessaris per poder conduir una primera 

entrevista. Es realitza una exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics a 

través de simulades, casos proposats pels alumnes, visualització de propostes 

clíniques a través de pel·lícules,... També hi ha un treball sobre una bibliografia 

proposada. Les lectures es realitzen a casa complementant les exposicions 

teòriques i es comenten a les sessions. Docent: Mar Vergés 

 

Durant el tercer trimestre, el grup realitza el Treball sobre la família 

d’Origen del Terapeuta (FOT). L’espai s’estructura amb tot el grup on cada 

alumne disposa  de 4hores per presentar la seva família d’origen a través d’ un 

guió i aplicant els coneixements adquirits al primer i segon trimestre sobre la 

comprensió del sistema familiar. 

 

Cada alumne organitza i exposa la seva  presentació per la resta del grup 

acabant amb un escultura. La sessió es tanca amb la devolució del grup cap al 

qui presenta. 

 

L’objectiu és invitar a l’alumne a una immersió en la seva família 

d’origen, en un context grupal que facilita l’exploració, a la vegada que és 

respectuós, perquè identifiqui les possibilitats i limitacions personals a l’hora de 

realitzar un rol terapèutic. Docent: Maria Rosell.  

Al final del tercer trimestre, ja arribant a l’estiu, el primer curs acaba amb 

dues sessions dedicades a fer una introducció a la psicopatologia individual i la 

seva relació amb tot el que han aprés durant aquest curs. Docent: Carlos 

Lamas.  
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A l’estiu, les alumnes han de desenvolupar aquest últim tema, 

psicopatologia i relacions familiars, elaborant un cas, com van fer al 2n 

trimestre però afegint el diagnòstic psicopatològic  individual (DSMIV, eix I i 

II), ajudats per una amplia bibliografia. Es pot fer en grup, en petit grup o 

individualment. 

 

SEGON CURS 

OBJECTIUS 

 • Aprofundir en el maneig de les tècniques d’ intervenció 

 • Realitzar intervencions en el rol de psicoterapeuta 

 • Participar en altres intervencions com a membre d’un equip clínic 

 • Reconèixer implicacions personals en el paper del professional dins 

 d’una organització. 

 • Participar en seminaris monogràfics impartits per professionals de 

 reconegut prestigi. 

 

PROGRAMA 

• DSM V i model sistèmic. 

• Tècniques d´intervenció amb famílies: unió, jerarquització, diferenciació, 

redefinicions, prescripcions, externalització, ... 

• Introducció a la teoria de l’aferrament i el seu desenvolupament. 

• Introducció al trauma psíquic i a la reorganització de la personalitat. 

• Tècniques de la entrevista individual. 

• Espai vivencial-experiencial: la entrevista d’aferrament adult i el rol 

professional. 

• La relació de parella des de la teoria de l’apego. 
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METODOLOGIA 

SEGON CURS: Tècniques d’intervenció 

El segon curs comença amb una revisió del treball d’estiu i, el gruix 

d’aquest primer trimestre es dedica a tècniques d’intervenció en sessions 

familiars. Per aprendre una tècnica, es veuen sessions realitzades pel docent en 

les que s’utilitza la tècnica a estudiar i es fan pràctiques en forma de simulada. 

Després els alumnes hauran de començar a aplicar la tècnica a la seva feina i 

hauran d’aprofundir amb unes lectures.  Lectures i pràctiques que es posaran en 

comú la tarda següent. Docent: Carlos Lamas 

Al segon trimestre es dedica a tècniques d’intervenció individual ja sigui 

en teràpies individual, ja sigui en sessions individuals en el marc d’una teràpia 

de família o de parella. Es repassa la teoria de l’aferrament i el seu 

desenvolupament pràctic per Lorna S. Benjamin, així com certs conceptes 

cognitivistes i psicoanalítics lligats a la teoria de l’aferrament. S’utilitza la 

mateixa metodologia del primer trimestre, veure casos vídeogravats, fer 

simulades, aplicar-ho a la feina, aprofundiment teòric i revisió del procés 

d’aprenentatge. Docent: Carlos Lamas 

En el segon trimestre es continua amb una treball d’exploració sobre la 

persona del terapeuta. Des d’aquest marc de la teoria de l’aferrament i a través 

d’un guió (adaptació de AAI, entrevista aferrament de l’adult), els alumnes 

s’entrevisten entre sí, i las resta de grup participa a través del mirall 

unidireccional. L´objectiu és connectar de nou amb la seva criança i explorar 

sobre el seu estil d’aferrament, i com condiciona el seu rol de terapeuta. 

Docent: Maria Rosell. 

 

Posteriorment, en format grupal, a través d’un guió determinat, l’alumne 

elabora una presentació sobre les seves vivències com terapeuta dins la seva 

activitat laboral per identificar les seves dificultats i possibilitats. L’objectiu és la 

reflexió sobre les relacions entre la posició a la nostra família i a la nostra 

activitat laboral sota el concepte de isomorfisme. L’espai acaba amb una tècnica 

de visualització. Hi ha una dedicació de dos hores per alumne. Docent: Maria 

Rosell. 
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S’inicia el tercer trimestre amb cinc sessions d’intervenció en parella on 

proposem un pas més en la comprensió d’aquesta relació incorporant la teoria 

de l’aferrament en la comprensió dels conflictes. Dedicarem un segon bloc a 

tècniques d’intervenció en les seves diverses modalitats que es realitza amb una 

exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics a través de simulades, casos 

proposats pels alumnes, visualització de propostes clíniques a través de 

pel·lícules,... També hi ha un treball sobre una bibliografia proposada. Les 

lectures es realitzen a casa complementant-ne les exposicions teòriques i es 

comenten a les sessions. Docent: Mar Vergés. 

 

Les últimes sessions es dediquen als exàmens finals. Es proposen 

diverses tècniques als alumnes que n’han de triar dues de les que s’examinaran, 

així mateix els alumnes han de portar dos casos de la seva feina que siguin 

adients per que el seu company es pugui examinar. Per exemple si un alumne es 

vol examinar de la tècnica per enfrontar els secret, un altre proposarà un cas a 

on els secrets (familiars, de la xarxa d’intervenció, entre professional i client,...) 

siguin un aspecte important a solucionar. Els temes son: Contracte terapèutic, 

prescripcions, externalització, la tècnica dels pelutxos, tècniques d’entrevista 

individual, secrets familiars i a la xarxa, trauma i reparació, organicitat i família, 

dol, construcció de cercles viciosos i virtuosos en convocatòria familiar 

conjunta,... Docent: Carlos Lamas. 

 

DOCENTS  

 • Carlos Lamas Peris . Responsable general de l’espai formatiu. 

 • Maria Rosell Forés. Responsable de l’apartat vivencial-experiencial. 

 • Mar Vergés Grau. Docent al primer bloc teòric a primer curs. Responsable 

a l’espai formatiu de parella. 
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DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS EN CADA CURS 

• Espai teòric-pràctic (600 hores) 

 • Espai vivencial-experiencial (75 hores) 

  

DISPONIBILITAT DELS ALUMNES 

Per les dinàmiques de grup que implica aquesta formació es demana el 

100% d’assistència i una disponibilitat a llegir i treballar a casa unes tres hores 

setmanals. 

A l’estiu,  previ al començament del 1r curs, es demanen unes 15 hores de 

dedicació a casa, i, entre 1r i 2n., unes 50 hores de dedicació. 

A la feina de recerca i reflexió final es dedicant un mínim de 50 hores de 

dedicació. Aquesta feina es exposada las alumnes de 1r curs. 

 

 

ALUMNES  

 • Els grups són d´un màxim de 9 alumnes per curs. Aquests grups petits 

permeten que hi hagi un seguiment personalitzat. 

 • S’exigeix que els alumnes hagin finalitzat la seva formació  universitària i 

estiguin exercint la seva professió. En el CTRFT els alumnes són 

majoritàriament psicòlegs i  treballadors socials. També han realitzat aquesta 

formació metges, psiquiatres, pedagogs, infermers i educadors socials. 

 • La selecció d’alumnes que accedeixen a la formació bàsica es realitza  sobre la 

base de l’experiència laboral, coneixement del model relacional-sistèmic i 

criteris d’heterogeneïtat del grup. 

  



9 
 

CALENDARI 

Primer curs 

Una sessió setmanal, pel proper curs 2017-2018 el dijous de 16 hores a 20 hores 

d’Octubre a Juny. Més els seminaris extraordinaris. 

Segon curs 

Una sessió setmanal,  de 16 hores a 20 hores  respectant el dia de la setmana en 

que s’ha realitzat el primer curs (o dimarts o dijous). Més els seminaris 

extraordinaris. 

 

PREU 

 El preu de cada un d’aquests cursos és de 2600 €. La forma de pagament 

 pot ser fraccionat en tres ingressos trimestrals. 

 

MATRICULA 

 Per inscriure’s cal enviar Currículum Vitae al mail ctrft@tinet.org  a la atenció 

de Carlos Lamas amb qui acordareu una entrevista. 

 Més informacions o dubtes puntuals, trucar al 977212260,  Carlos  Lamas. 


