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Objectius 
Objectiu general 

• Posar en pràctica els axiomes de la comunicació per establir una relació de
col·laboració amb la família a la consulta.

• Contribuir a la resolució de problemes amb una alta prevalença com el dol o les
malalties cròniques

Objectius específics 
• Aplicar els axiomes de comunicació humana
• Tractar la família com un sistema
• Posicionar-se com a part d’un sistema professional – família.
• Fer un genograma
• Fer un abordatge de la família en diferents problemes de salut
• Identificar cada cas per poder derivar a terapeutes familiars

 Contingut i durada 
 Part teòrica  Introducció a la teràpia familiar sistèmica Cronograma 

• Axiomes de comunicació humana
• La família com a sistema. Característiques familiars bàsiques:

límits, fronteres, rols, regles, coalicions, aliances, jerarquia
• El genograma
• Cicle vital de la família. Adaptació de la família als canvis interns

i externs. Concepte d’homeostasi
• Famílies funcionals i disfuncionals
• Indicacions per derivar a un terapeuta familiar

 Part pràctica  Intervenció familiar en situacions de malaltia i pèrdua 

• Dol
• Malaltia crònica

9.30 h - 13.30 h 

15 h – 19 h 
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Metodologia 
El curs constarà d’una part teòrica, en la qual es desenvoluparan els temes successivament 
amb un torn obert de preguntes per a cada punt. I una part pràctica a través d’un rol playing 
en què es demostrarà la contribució dels aspectes relacionals en diferents problemes amb  una 
alta prevalença a l’Atenció Primària. 

Equip docent 
Coordinador:  
Josep Gomà, coordinador del Grup de Salut mental de CAMFiC. 

Docents:  
José Soriano. Psiquiatre i terapeuta familiar. President de la Societat catalana de Teràpia 
Familiar.  
Javier Ortega. Terapeuta familiar i supervisor docent per la FEATF. President de la secció 
familiar de la FEAP. 
Teresa Moratalla. Psicòloga i terapeuta familiar. Expresidenta de la FEATF. 
Ana Pérez. Psicòloga i terapeuta familiar, supervisora docent per la FEATF. 

Dirigit a 
Metges de família, metges residents i infermers i assistents i treballadors socials. 

Nombre de places: 50 
- 

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 
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Col·labora:




