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Docent
Víctor Ribes: Psiquiatra. Expert en intervencions 

sistèmiques. Cap de Servei CSMIJ El Prat.

Presentació
La valoració diagnòstica clínica en els 

nens i adolescents suposa un procès 

assistencial de responsabilitat per poder 

esbrinar quins són els factors de risc o 

vulnerabilitat presents i futurs. En aquest 

context considerem important poder 

complementar la visió individual amb la 

familiar i relacional per tal de realitzar una 

formulació més integral de cada cas i un 

pla terapèutic adient per cada familia.

A qui va adreçat
A professionals de Salut Mental, especialment 
de l’àmbit infantil i juvenil, com psicòlegs, 
psiquiatres, terapeutes, treballadors socials, 
etc.



Objectius
Aquest curs té com a objectiu descriure les 
exploracions psicopatològiques  per diferents 
eixos, des d’una perspectiva biopsicosocial 
individual i des d’una visió sistemico-relacional.

Adreçat a profesionals que treballin en l’àmbit 
infantojuvenil, tant en l’àmbit privat com públic.

Metodologia
• Revisió i debat dels principals conceptes en 

exploració i diagnosi.

• Integració dels diferents diagnòstics.

• Taller pràctic.

Programa
• Introducció: visió actual dels diferents enfocs.

• Semiòtica general en les exploracions 
psicopatològiques. 

• Simptomatologia i diagnòstic biopsicosocial 
infantojuvenil.

• Diagnòstic sistèmic i trigeneracional.

• Diagnòstic del tipus de vincle.

• Taller de casos clínics.



www.orientat.org

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

www.orientat.org

Total hores:  3h.

Dies formació:  20 de març de 2019

Horari:  de 16 a 19h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

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

Preu:  30€

Inscripcions fins al 18 de març de 2019
(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 


