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A qui va adreçat
A professionals de l’àmbit de la Salut Mental i 
de la salut en general

(psicòlegs, psiquiatres, pediatres, metges,   
mestres, educadors socials, treballadors 
socials, infermers, etc).

Docent
Alfons Icart: Director General de la Fundació 

Orienta. Director de la Revista de Psicopatología 

y Salud Mental de la Fundació Orienta. Psicòleg, 

Psicoanalista (membre SEP i IPA). Especialitzat 

en Psicoteràpia de les funcions parentals en 

nens, adolescents i famílies.

Presentació
Des d’Orienta Aula ens plau presentar-vos un 

nou curs que tracta de reflexionar al voltant 

de les funcions parentals i la seva funció 

educativa en la família.



Objectius
Curs bàsic per entendre, atendre i tractar a la 
família. Hem de conèixer què són les funcions 
parentals i com es desenvolupen en la família, 
per a qualsevol activitat amb ella, ja sigui en 
activitats preventives, de potenciació de la 
salut mental o per tractar qualsevol alteració 
patològica.

Metodologia
• El curs tindrà una part teòrica i una visualització 

de vídeo pràctic.

Continguts
• Què són les funcions parentals?

• Com es desenvolupen en la família?

• Funció educadora de la funció parental.



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  2h.

Dies formació:  29 de novembre de 2017

Horari:  de 18 a 20h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Preu:  15€

Inscripcions fins al 27 de novembre de 2017
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


