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A qui va adreçat
Especialment adreçat a professionals 
d’infermeria, educació social, treball social, 
mestres, psicopedagogs, etc. vinculats a l’àmbit 
de la salut mental i de la salut en general.

Docent
José Andrés Sánchez: Metge psiquiatre. 

Coordinador Unitat de Trastorn per dèficit d’atenció 

i hiperactivitat (TDAH). Cap de Servei del CSMIJ de 

Sant Boi de Llobregat.

Presentació
Des d’Orienta Aula ens plau presentar-

vos un nou curs esencial que ens acostarà 

als fonaments bàsics de la comprensió 

psicopatològica.



Objectius
Taller bàsic per a acostar-nos de forma útil i 
pràctica als conceptes i terminologia claus de la 
psicopatologia des d’un vessant integrador dels 
diferents paradigmes (psicodinàmic, sistèmic, 
fenomenològic…).

Metodologia
• El curs constarà d’una explicació teòrica, 

vinyetes clíniques i participació activa dels 
assistents.

Contingut/programa
• Teoria i pràctica.

• Psicopatologia relacional. 

• Vincle i conseqüències neurobiològiques.

• Factors relacionats amb l’èxit terapèutic.

• Història vital i qüestions clau.

• Mapping relacional de l’usuari



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:  4h.

Dies formació:  27 de febrer de 2018

Horari:  de 16 a 20h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

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

Preu:  30€

Inscripcions fins al 25 de febrer de 2018
(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 


