
orienta 
aula

a

www.fundacioorienta.com

Intervenció
en addiccions
amb adolescents

orienta 
aula

a

www.fundacioorienta.com

27 de setembre
i 18 d’octubre de 2018

de 15 a 19 h.
a Sant Boi de Llobregat

Docents: Alfredo Felices,
Pedro Alvarado i Laura Blanco



Docents
Alfredo Felices: Responsable CAS Sant Boi. 

Adjunto de psicología Benito Menni CASM.

Laura Blanco: Psicóloga clínica de la Unidad de 

Patología Dual del Benito Menni CASM.

Pedro Alvarado: Psiquiatra. Hospital de Día de 

Adicciones del Hospital de Sant Pau.

Presentació
L’adolescència constitueix un període evolutiu 

en el qual la predisposició biològica promou 

l’experimentació de noves activitats socials, 

alienes a l’entorn familiar i escolar, que 

permeten la consolidació d’una identitat i la 

transició cap a l’autonomia de la vida adulta.

En aquest context, l’experimentació amb 

substàncies psico-actives o la transgressió 

de normes socials poden constituir vies per a 

l’acte-afirmació i l’adquisició d’identitat grupal.

A qui va adreçat
A professionals de la Salut Mental en general, 
psicòlegs, mestres, educadors, pedagogs, etc.



Objectius
Aquest curs introductori té com a objectiu 
dotar al personal que realitza atenció directa en 
els serveis infanto-juvenils, dels coneixements 
teòrics necessaris per a l’avaluació i el 
tractament d’usuaris amb trastorns per consum 
de substàncies.

Metodologia
• Presentació inicial del tema central.

•  Posterior debat i participació amb els assistents.

Programa
 dia 1
1. Drogues i els seus efectes. 

2. El procés de consum: De l’ús, abús, 
dependència a la nova classificació DSM-5

3. Models teòrics. 

4. Anàlisi funcional de la conducta de consum.

 dia 2
1. Patologia Dual i comorbilidad psiquiàtrica.

2. Protocols d’intervenció en addiccions. 

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

Total hores:  8h.

Dies formació:  27 de setembre
  i 18 d’octubre de 2018

Horari:  de 15 a 19h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

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

Preu:  55€ (curs sencer de 2 dies)
 30€ (un dia)

Inscripcions fins al 25 de setembre 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, 
telèfon i la data d’assistencia en el cas d’assistir 
només 1 dia.

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 


