
 

 

SEMINARI EXTRAORDINARI  

TREBALLANT AMB NENS/ES I LES SEVES FAMÍLIES DES DE 

L’AQUÍ I L’ARA 

amb Sergi Andreu Gelabert 

DIVENDRES  30 de Novembre 2018 

Organitza: CENTRE DE TERÀPIA RELACIONAL I FAMILIAR DE 

TARRAGONA 

 

PRESENTACIÓ DEL SEMINARI 

Com ens plantegem intervenir en aquells casos en què el pacient 

identificat és un nen de 2 anys? I si en té 5? Hi ha principis a l’hora 

d’intervenir amb nens petits que es puguin adaptar al treball amb els 

adolescents? Què en fem dels pares? Els deixem a la sala d’espera o els 

incloem en la intervenció? Treballem amb els pares per un costat i amb els 

nens per un altre? En base a quins supòsits o en quin moment del procés 

d’intervenció prenem determinades decisions? 

Al seminari es discutiran casos pràctics de nens d’edats compreses entre 

els 2 i els 5 anys i els seus pares que ens ajudin a reflexionar sobre aquests 

interrogants.  

Es tractarà també la actitud del terapeuta i estratègies pràctiques per tal 

d’intervenir en funció de les diverses característiques de la demanda. 

S’abordaran formes d’intervenir conjuntament amb els nens i les seves 

famílies que afavoreixin l’aliança terapèutica amb el terapeuta.  

Finalment es mostrarà un mètode d’intervenció amb infants a partir de la 

col·laboració entre família i terapeuta basat en la observació conjunta i 

interacció entre els adults i el nen/a en la sessió. 



 

 
 

 

SERGI ANDREU GELABERT 

Psicòleg, educador social, psicoterapeuta familiar del Centre de Teràpia 

Relacional i Familiar de Tarragona. 

Gairebé tota la meva tasca professional ha girat al voltant del treball amb 

nens, adolescents i les seves famílies. En bona part com a educador social 

en Serveis d’Atenció Social Primària, però especialment, en els darrers 8 

anys, com a psicoterapeuta al CDIAP Baix Camp i Priorat. 

Des del 2016 la meva activitat al Centre de Teràpia Relacional i Familiar de 

Tarragona s’ha centrat majoritàriament en treballar terapèuticament amb 

infants, adolescents i les seves famílies. 

 
 
DATA I HORARI:  
Divendres, 30 de novembre del 2018 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. 

  


