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A qui va adreçat
Psicòlegs, psiquiatres, pediatres, treballadors 
socials i educadors socials.

Objectius
Donar eines per poder identificar els tipus de 
trastorns derivats de la patologia del vincle.

Docent
Carme Tello: Dra. en psicologia. Psicòloga Clínica. 

Presidenta de l’Associació Catalana per a la Infància 

Maltractada (ACIM). Presidenta International 

Attachment Network Iberoamericana (IAN-IA). 

Fundació Ferran Angulo. 

Presentació
Des d’Orienta Aula us presentem un nou curs 

on aprofondirem en els factors relacionats 

amb el vincle afectiu i les seves implicacions 

en el desenvolupament biològic, somàtic, 

cognitiu, afectiu i social de l’esser humà.



Metodologia
• Es treballarà  a partir de la teoria  i les ultimes 

investigacions del vincle i la funció reflexiva

• Comentari de casos clínics.

Programa
• Introducció:

- Importància d’una vinculació 
primerenca segura i mantinguda per al 
desenvolupament d’una bona salut mental. 

- Modalitats de vinculació i psicopatologia. 

•  Vinculació afectiva i neurociències: 

- El vincle nadó – mare. Influències 
intrauterines. Funcions neuronals 
compartides a l’edat 1 any. 

- Noves línies d’investigació sobre 
attachment, neurociències i genètica.

• Funció reflexiva o mentalització: 

- Capacitats per a la representació mental 
del funcionament psicològic del self i de 
l’altre.



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:  3h.

Dies formació:  24 d’abril de 2018

Horari:  de 17 a 20h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

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

Preu:  30€

Inscripcions fins al 22 d’abril 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 


