
 
 

         CURS AVANÇAT:  APLICACIÓ DEL 
MODEL AL LLOC DE TREBALL 
 

Formació especialitzada : 300 h. en 1 any 
 
OBJECTIUS 

• Aplicar el model relacional al context de treball 

• Aprofundir en àrees específiques de la intervenció 

• Desenvolupar habilitats tècniques adequades als diferents casos clínics. 

• Aprendre a donar i rebre consells tècnics sobre casos presentats pels companys. 

• Aprendre a funcionar en equip. 

 
METODOLOGIA 

A diferència dels cursos anteriors, on s’ensenya la teoria i la pràctica del model 
relacional, en el curs avançat oferim un espai de reflexió i suport per poder realitzar    
aquesta aplicació en òptimes condicions a través de: 

 
• Participació en intervencions directes amb famílies. Tots els alumnes tindran 

l’oportunitat d’intervindre tant com a psicoterapeuta, com a co-terapeuta i com a 
membre de l’equip. 

• Revisió de casos que proposen els alumnes. El grup aprén a treballar en supervisió 
(tant supervisant com essent supervisat) 

• La revisió dels casos implica que cada alumne presenta per escrit el cas que 
proposa a supervisió, enviant-lo prèviament a la sessió de treball grupal. Això 
implica un treball individual de reflexió, selecció i organització de la informació. 
També permet a la resta del grup una major qualitat i subtilesa en la posterior 
anàlisi. 

• Aportacions bibliogràfiques proposades pel docent que faciliten l’aprofundiment 
teòric dels temes relacionats amb els casos pràctics presentats pel grup. 

 
El paper del docent, en aquest curs, és ajudar a tendir ponts de forma explícita des 
de l’espai formatiu a l’àmbit laboral. El rol de l’alumne és més actiu, aportant la seva 
experiència laboral, integrant-se en una dinàmica de grup i passant del recolzament 
mutu a formar part d’un equip, co-construint una nova i més completa visió dels 
casos.  

 
En el curs avançat  participen com a docents diferents membres de l’equip del CTRFT. 
Cadascú d’ells és expert en àmbits diferents de la intervenció relacional, alhora que 



cadascú te el seu estil propi i diferenciat del dels altres. Així, els alumnes coneixen 
diferents estils en el fer com a psicoterapeuta i van construint el seu propi. 

 
 

DISTRIBUCIÓ DEL CONTINGUT DEL CURS EN HORES 
• 33 sessions setmanals de 5 hores amb un total de 165 hores 
• Seminaris extraordinaris amb un total de 45 hores 
• Revisió del material bibliogràfic amb un total de 60 hores 
• Preparació dels casos amb un total de 30 hores 

 
 

PROGRAMA DE LES SESSIONS SETMANALS 
• Metodologia de protecció infantil (15 hores en 3 sessions) 
• Intervenció amb menors i les seves famílies (30 hores en 6 sessions) 
• Intervenció amb adolescents (30 hores en 6 sessions) 
• Intervenció en el maltracte adult, parelles amb violència (15 hores en 3 sessions) 
• Intervenció individual ( 15 hores en 3 sessions) 
• Psicoteràpia en directe (60 hores en 12 sessions) 
• L’impacte personal del professional que treballa amb casos de maltracte infantil 

(15 hores en 3 sessions) 
 

 
SEMINARIS EXTRAORDINARIS 

Els seminaris extraordinaris es programen anualment i es realitzen preferentment en 
divendres. Acostumen a ser seminaris oberts al públic, tot i que, mantenim el format 
de grup mitjà ( 60 participants com a màxim). Poden ser dirigits per membres de 
l’Equip de la Escola del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona o per 
convidats externs. 

 
 

MATERIAL BIBLIOGRÀFIC 
     L’equip docent facilitarà el material bibliogràfic relacionat amb el programa, amb els 
casos clínics i adequats als temes sorgits del treball grupal. 
 
 

PREU 
     El preu del Curs Avançat és de 2100 €. La forma de pagament pot ser o bé a l’inici del 
curs o bé fraccionat en tres ingressos trimestrals.  
 
 
 

      
  

 


