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INTRODUCCIÓ

Les teràpies grupals, entre les que destaquen les teràpies grupals
multifamiliars, conformen una valuosa eina d’intervenció terapèutica validada
científicament. En els últims anys s’ha donat una important difusió dels grups
multifamiliars, tant en institucions socials com sanitàries del nostre voltant,
destacant la teràpia interfamiliar, basada en la aplicació de les pràctiques
dialògiques en el context multifamiliar, el model d’intervenció multifamiliar més
difós i sobre el que més s’ha escrit i investigat.

Des de fa sis anys que venim desenvolupant el Posgrau en intervencions grupals
i multifamiliars promogut pel Centre de Teràpia Interfamiliar (CTI) en
col·laboració amb ABD i la Universitat La Salle. Es tracta d’una formació teòrica-
vivencial que ha aconseguit un important grau de satisfacció per part de
l’alumnat.

Com a resposta a la demanda dels alumnes formats en el primer nivell al llarg
d’anteriors edicions decidim ara posar en marxa un segon nivell de formació a
través del qual continuar assentant les tècniques i metodologia de conducció
grupal i optimitzant la coordinació dels seus espais grupals i multifamiliars.

Aquest curs està adreçat a professionals amb formació/experiència grupal i
multifamiliar prèvia. La seva finalitat és seguir endinsant-se en aspectes pràctics
de la conducció d’espais grupals i multifamiliars a través d’un espai coordinat
per docents de reconeguda formació i amb una llarga experiència com a
condutors grupals. El seu format és eminentment pràctic i vivencial i inclou la
supervisió grupal conjunta dels assistents a més de documents audiovisuals.
S’afegeix la possibilitat de participar i co-conduïr el grup multifamiliar obert a la
comunitat d’ABD a la seu del curs a més de poder ser supervisat en les
experiències grupals al seu propi lloc de treball.
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DESTINATARIS
Professionals interessats en continuar formant-se en tècniques de conducció
grupal i en la supervisió del treball que porten a terme a les seves institucions:
titulats en Psicologia, Medicina/Psiquiatria, Treball Social, Infermeria, Educació
Social, Magisteri, Teràpia Ocupacional, Ciències de l’Educació, etc.

OBJECTIUS
• Aprofundir en coneixements específics sobre tècniques de conducció grupal i
multifamiliar.

• Revisar aspectes específics grupals en col·lectius amb malaltia mental greu.
• Co-participar vivencialment en la conducció de processos grupals i
Multifamiliars a la seu del curs.
• Supervisar grupalment el treball terapèutic en intervencions grupals portades
a terme pels alumnes.
• Incentivar la creació de nous espais grupals i multifamiliars en les seves
respectives institucions.

METODOLOGIA
El curs tindrà un caràcter eminentment pràctic en el que se aprofundirà sobre
els coneixements previs com a conductors grupals i multifamiliars mitjançant la
participació activa dels alumnes en dinàmiques de grup, la revisió grupal de
material audiovisual i l'assistència a seminaris presencials.
S’ofereix la possibilitat de participar en viu als grups multifamiliars en entitats
col·laboradores i la conducció supervisada del grup multifamiliar a la seu del
curs. S’ofereix a més l'oportunitat de ser supervisat per part del professorat de
forma directa a les seves pròpies institucions.

A la assistència a les classes s’afegeix un treball personal de l’alumnat de lectura
i anàlisi de textos fonamentals sobre teràpia grupal i multifamiliar i la possibilitat
de participar en una investigació conjunta sobre teràpia multifamiliar i en la
elaboració d'articles científics relacionats amb les matèries abordades al curs.
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EQUIP ACADÈMIC
Coordinador: Xavier Sempere. Psiquiatra. Director del Centre de Teràpia Interfamiliar
(CTI), Elx. Altres docents: Michela Deiana. Psicòloga. Cooperativa de Salut de Medicina
Integrativa. Barcelona. Claudio Fuenzalida. Psicòleg. Centre de Teràpia Interfamiliar
(CTI), Elx. Pilar Fuxet. Psicòloga. Montse Mateu. Psicòloga. CSM Benito Menni.
Granollers. Anna Tubert. Psicòloga. IAS XSM Gironès – Pla de l´Estany CES Centre Estudis
Sistèmics de Girona.

CALENDARI CURS 2019-2020
9 sessions presencials: Trobades mensuals des de novembre de 2019 fins juny de 2020, 
en divendres de 16,00 a 21.00 h (inclou participació/conducció de grup multifamiliar)  i  
dissabtes de 10 a 14 h. 
Dates: 8 i 9 Novembre’19; 20 i 21 Desembre’19; 10 i 11 Gener’20; 7 i 8 Febrer’20; 6 i 7 
Març’20; 17 i 18 Abril’20; 15 i 16 Maig’20; 12 i 13 Juny’20 i 26 i 27 Juny’20.  Inici del curs:  

Divendres, 8 de Novembre de 2019 a les 16.00 h.  

LLOC DE REALITZACIÓ
Seu ABD. c/ Independència, 384. Metro Dos de Maig. Barcelona. 

PREU
1250 Euros amb títol expedit per CTI i ABD.
1650 Euros amb títol acreditat per Universitat Lasalle.
Descompte per a professionals d’entitats col·laboradores i possibilitat de pagament fraccionat. 

Reserva de plaza: 100 Euros. N° compte Banc Sabadell: ES81 0081-1017-680001033713

INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ i MATRÍCULA:
A través del correu: expertomultifamiliar@gmail.com especificant Nivell II Barcelona. 
Informació actualitzada en www.terapiamultifamiliar.com

ENTITATS COL·LABORADORES:

Escuela de Padres Multifamiliar
Eva Rotenberg (Argentina)
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