INSCRIPCIONS
Imprescindible online a: itantropo@gmail.com
Aquells alumnes que vulguin reconeixement de crèdits
lliures, poden portar la butlleta d’inscripció el primer dia del
curs (recordeu que cal fer la inscripció online prèviament)

HORARI DEL CURS
Dimecres 9 d’abril: de 9’30 a 14 h i de 16 a 20h
Divendres 11 d’abril de 10 a 14h i de 16 a 20 h
LLOC DEL CURS
Aula Magna Facultat de Lletres

ORGANITZA

Plaça Imperial Tarraco, 1
INSCRIPCIÓ
Gratuïta (cal inscriure’s al curs)
Amb reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció: 40€
Ingrés via bancària
La Caixa

2100.0006.35.0200898007

• Aquest curs compta amb el reconeixement de 2 crèdits

de lliure elecció per la URV
• Avaluació: 80% d’assistència i presentació d’un treball
• Es lliurarà certificat d’assistència

10-11’30 hores
Psicopatologia juvenil
A càrrec de la Dra. Elisa Losantos, Psiquiatra CSM Valls i
Centre de Psicoteràpia/psiquiatria Tarragona

•

11’30 a 12 hores Pausa/cafè

•

12 a 13’30 hores
Cos, maternitat i gènere
A càrrec de la Dra. Maria Jesús Montes, Antropòloga

•

16 a 17’30 hores
Com aprenem a menjar? Desigualtats de gènere en els
processos de socialització i la seva influència en els TCA
A càrrec de la Dra. Eva Zafra, Antropòloga

•
•

17’30-18 hores Descans
18-19’30 hores
Anorexia: la sombra del cuerpo
A càrrec de Susanna Isoletta, Psicòloga Psicoanalista

 NO
 NO

PROFESSIÓ:

E-MAIL:

Inscripcions a l’ITA o bé fent-nos arribar la butlleta d’inscripcions i el justificant del pagament del curs (nº de compte de “La Caixa” : 2100.
0006. 35.0200898007 ). Per més informació truca al telèfon: 656 35 43 24

•

Quota d’ínscripció: Gratuït. Reconeixement de crèdits 40 euros.

Divendres, 11 d’abril

Soci ITA...............................................................  SI
Reconeixement de crèdits ................................  SI

18-19’30 hores
Joves: inquietud i precarietat del cos
A càrrec de Josep Sanahuja: Psicoanalista, Psicòleg Clínic

TREBALL:

La sessió del divendres 11 d’abril estarà més
centrada en l’aplicació d’una perspectiva de
gènere al voltant de la construcció de la
psicopatologia d’una banda i sobre la
experiència narrada/encarnada en el cos
femení d’un altra.

17’30-18 hores Descans

FAX:

•

TELÈFON:

•
16-17’30 hores
La construcció de les emocions sota el “nou” capitalisme i el
post/neo romanticisme
A càrrec del Dr. Jordi Roca, Antropòleg

CODI POSTAL:

12-13’30 hores
Cos, biografia i cultures juvenils
A càrrec de Laura Porzio, Antropòloga

POBLACIÓ:

•

ADREÇA:

11’30-12 hores Pausa/cafè

INSTITUCIÓ:

•

ESTUDIS:

10-11’30 hores
Joves, situacions de risc i gènere
A càrrec del Dr. Oriol Romaní, Antropòleg

NOM:

•

•

L’itinerari de les jornades s’inicia el dimecres 9
d’abril amb les intervencions de reconeguts
especialistes en temes de joventut, tractament
de les emocions –des d’un posicionament
social i psicoanalític- i vivència de la
corporalitat.

9’30-10 hores

Presentació del curs a càrrec de Sandra Coloma, Consellera
de Joventut, Cultura i Cooperació de l’Ajuntament de
Tarragona i del Dr. Josep Maria Comelles, Catedràtic
d’Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili

COGNOMS:

Amb la realització d’aquestes jornades
pretenem obrir un espai de debat al voltant de
la noció de cos i subjectivitat amb diferents
especialistes de l’àmbit de les ciències socials i
del sector salut, en un recorregut que té com a
objectiu central oferir una anàlisi crítica al
voltant de la concepció dualista cartesiana
(ment-cos)
i
trobar
un
espai
comú
interdisciplinar que permeti l’anàlisi de la
experiència/vivència de la corporalitat des de la
subjectivitat, aplicant un biaix generacional (l’eix
central seran els joves) i de gènere.

•

Butlleta d'inscripció

DNI:

JORNADES
JOVES, CORPORALITAT I EMOCIONS

PROGRAMA
Dimecres, 9 d’abril

JORNADES JOVES, COS I EMOCIONS: ANÀLISI DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Tarragona 9 i 11 d’abril de 2008 . INSTITUT TARRAGONÈS D’ANTROPOLOGIA

|

