SEMINARI EXTRAORDINARI
“Quan les paraules no són suficient. Tècniques
d’intervenció familiar”

amb Emma Gonzalo i Elisabet Soler
DIVENDRES 25 de Gener 2019

Organitza: CENTRE DE TERÀPIA RELACIONAL I FAMILIAR DE
TARRAGONA

PRESENTACIÓ DEL SEMINARI
Des de l’EAIA treballem i atenem famílies molt malmeses, pares, mares i
nens que s’han construït a partir del trauma. Bloquejats, han perdut la
capacitat de posar paraules per expressar com se senten.
Amb l’afany de compartir les nostres experiències, amb el suport de dos
casos pràctics, el dels germans Adrià i Paula i el cas de l’Àlex, volem
plantejar diferents tècniques d’intervenció familiar que són útils per parlar
de les relacions, jerarquies, els subsistemes familiars, el conflicte de
lleialtats, el món emocional dels nens i el treball directe amb la família,
més enllà de la paraula i la conversa, entrant en joc d’altres companys de
viatge com els peluixos, playmòbils, titelles, col·leccions d’animals, colors i
papers... per poder arribar on, de vegades, no poden fer-ho les paraules.
Emma Gonzalo Gallego
Diplomada en Treball Social, Formació Bàsica en Psicoteràpia Relacional
Sistèmica en el Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona,
Postgrau en Peritatge Social.

Elisabet Soler Costa
Llicenciada en Psicologia, Postgrau en Intervenció en Famílies en Dificultat
Social i Protecció de menors, Formació Bàsica i Avançada en Psicoteràpia
Relacional Sistèmica en el Centre de Teràpia Relacional i Familiar de
Tarragona.
Des del 2007 formem part de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència
del Bages (EAIA), fent intervenció des de diferents fases: assessorament a
equips de Serveis Socials Bàsics i altres agents de la xarxa, realitzant
estudis i valoracions familiars, seguiment de mesures i tractament
familiar.
DATA I HORARI:
Divendres, 25 de gener del 2019 de 16 a 20h.
LLOC:
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Fundació URV
Avda. Països Catalans 18 (Edifici S2 Campus Sescelades), Tarragona.
Parking gratuït

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 còpia de la transferència a formacioctrft@gmail.com i el
full d’inscripció que trobareu a la nostra pàgina web
www.terapiafamiliartarragona.com clicant allí mateix un cop
emplenat el qüestionari.
3. Rebreu un mail de confirmació de la recepció de la inscripció i
transferència.

IMPORTANT: Les factures se faran amb les dades del full
d’inscripció. Si necessiteu variar les dades de la factura ens ho
haureu d’indicar prèviament.

