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Presentació
Els professionals que treballen als àmbits 
d’atenció a menors i famílies atenen a 
nombrosos menors immersos en situacions 
de trencament familiar, especialment 
en processos de separació o divorci. 
D’aquests menors, alguns presenten 
alteracions derivades del conflicte parental, 
i en altres casos la manca d’entesa entre els 
progenitors fa que la simptomatologia de 
l’infant no millori. En molts casos, i lluny de la 
col·laboració amb els terapeutes, el conflicte 
entre pares incideix en el procés terapèutic 
fins a situar al professional com una part més 
del conflicte familiar.

Dirigit a
Professionals dels àmbits de treball amb 
infància i famílies.



Metodologia
Es prioritzarà la participació grupal mitjançant 

dinàmiques grupals, visionat de material, etc...

Objectius generals
Conèixer alguns aspectes que incideixen en 
l’alta conflictivitat en processos de divorci i com 
desenvolupar estratègies d’afrontament per tal 
de disminuir l’afectació del procés terapèutic 
amb menors.

Objectius específics
• Conèixer les causes que afavoreixen els 

conflictes en processos de divorci.

• Disposar d’elements que permetin identificar 
situacions de risc.

• Reconèixer la resposta adaptativa del menor 
i processos d’adhesió.

• Desenvolupar estratègies per neutralitzar 
l’afectació del procés terapèutic.

Programa
• La tríada del divorci conflictiu.

• La resposta dels menors en el divorci.

• Programa d’intervenció amb progenitors.
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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:  3h.

Dia formació:  13 de juny de 2019

Horari:  de 16 a 19 h.

Lloc:  Sala d’Actes Fundació Orienta

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

Idioma:  català

Preu:  30€

Inscripcions fins al 11 de juny 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 


