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Montse Balcells
Psicòloga clínica, Cap de servei del CSMIJ de 
l’Hospitalet i Coordinadora de Serveis de la 
Fundació Orienta.

Noelia Reyes
Psicòloga clínica del CSMIJ de l’Hospitalet i Cap 
d’Unitat de Docència de la Fundació Orienta.

Lluïsa Ma. González
Psicòloga clínica del CSMIJ de l’Hospitalet.

Docents 

Presentació
Si d’una banda constatem un augment de 

demandes d’atenció de situacions greus i 

complexes, de l’altra es consulta per algunes 

circumstàncies de patiment comparativament 

menor que, tractades des de l’inici poden 

evolucionar de forma favorable. Una 

intervenció breu i focal en grup és una 

manera d’abordar eficientment aquest tipus 

de problemàtica.



Dirigit a:
Professionals de l’àmbit de l’atenció en salut 
mental infantil i juvenil.

Objectius
Difondre els grups de nens i nenes amb 
dificultats evolutives o adaptatives lleus amb 
atenció grupal simultània a pares des d’una 
perspectiva psicodinàmica integradora.

Partirem de l’experiència dels centres de salut 
mental i la seva aplicabilitat a l’àmbit comunitari 
o de l’atenció primària.

Programa
• Repàs històric de l’orígen i l’evolució dels 

grups.

• Objectius generals i específics.

• Gestió organitzativa i model funcional.

• Criteris d’inclusió / exclusió als grups. 

• Descripció de la tècnica, continguts de les 
sessions i metodologia. 

• Resultats i conclusions.



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.

Dia formació:  21 de maig de 2019

Horari:  de 16 a 19h.

Lloc:  Sala d’Actes Fundació Orienta

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

Idioma:  català

Preu:  30€

Inscripcions fins al 19 de maig 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 


