
 

           FORMACIÓ BÀSICA EN EL MODEL 

        RELACIONAL-SISTÈMIC 
 
 

           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 individuals en el rol de 

psicoterapeuta 
• Participar en seminaris monogràfics impartits per professionals de 

reconegut prestigi. 
 
 

        PROGRAMA 
  

• Espai teòric-pràctic (145 hores) 
• Espai clínic (20 hores) 
• Espai vivencial-experiencial (28 hores) 
• Seminaris extraordinaris (28 Hores) 
• Avaluació (39 hores) 
• Material bibliogràfic (40 hores) 

 
 

 SEGON CURS 
 

 OBJECTIUS 
 

• Aprofundir en el maneig de les tècniques d’ intervenció 
• Realitzar intervenció en el rol de psicoterapeuta 
• Participar en altres intervencions com a membre d’un equip clínic 
• Reconèixer implicacions personals en el paper de professional dins 

d’una organització. 
• Participar en seminaris monogràfics impartits per professionals de 

reconegut prestigi. 



 

 PROGRAMA 
 

• Espai clínic (165 hores) 
• Espai vivencial-experiencial (28 hores) 
• Seminaris extraordinaris (37 hores) 
• Avaluació (10 hores) 
• Material bibliogràfic (32 hores) 

 
 

ALUMNES DE LA FORMACIÓ BÀSICA 
 

• Els grups són de 8 alumnes per curs. Aquests grups petits permeten 
garantir que tots realitzaran com a mínim una intervenció en el segon 
any de formació. 

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

universitària. En el CTRFT els alumnes són majoritàriament psicòlegs i 
treballadors socials.  També han realitzat aquesta formació metges, 
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. 

 
 

ESPAI CLÍNIC DE LA FORMACIÓ BÀSICA 
 

• L’espai clínic de la formació bàsica es nodreix de casos derivats per 
professionals de la salut mental de la zona, amb els que el CTRFT 
manté unes fluides relacions de col·laboració. 

 
• Els casos són atesos per alumnes en formació, sota la supervisió directa 

i constant dels docents, que estan darrera del mirall amb la resta 
d’alumnes, i que intervenen mitjançant interconnexió telefònica. Les 
famílies que son ateses en aquest espai paguen un preu simbòlic i son 
informades del context en el que es troben. 

 
 

DOCENTS 
  

• Carlos Lamas Peris . Responsable general de l’espai formatiu 
• Maria Rosell Forés. Responsable de l’apartat vivencial-experiencial 

 
 



PREU 
 

El preu de cada un d’aquests cursos és de 2100 €. La forma de pagament 
pot ser fraccionat en tres ingressos trimestrals.  

 

 INSCRIPCIONS 
Per inscriure’s enviar Curriculum Vitae al mail del CTRFT ctrft@tinet.org a 
la atenció de Carlos Lamas amb qui acordareu una entrevista. 

 
 

 


