Se m ina ris d e Fo rm a ció Co n t in ua da 2017-2018
Programa del seminari núm. 3

“Quan la c o nfianç a e s de v é abús ”.
Diag nò s tic i trac tame nt de l’abús s e xual infantil.
Do c ents : Raissa Llorca Garcia.

Psicòloga Clínica. Màster en Psicopatologia Clínica per la
Fundació Vidal i Barraquer. Especialista en el Test de Rorschach i
’altres Tècniques Projectives. Màster en Psicoteràpia
Psicoanalítica per l'ACPP. Col·legiada nº 8795.
Experiència professional com a psicòloga clínica i psicoterapeuta
(diagnòstics, tractaments psicoterapèutics i peritatges
psicològics de família). Especialista en el diagnòstic i
tractament de l'ASI. Docent col·laboradora de la Societat Catalana
de Rorschach i Mètodes Projectius i de l'Institut d'Estudis de la
Sexualitat i la Parella. Membre de la Societat de Rorschach i
Mètodes projectius.
Psicòloga infantil dels serveis de violència SARA (Servei d'Atenció, recuperació i acollida de
l 'Ajuntament de Barcelona).
Adre ç at a : Psicòlegs, treballadors socials i educadors socials.
Obje c tius : Oferir eines per al diagnòstic i tractament de l’abús sexual infantil (ASI).
Continguts : Conceptualització de l’ASI. Detecció i Diagnòstic. Tractament psicoterapèutic.
Me todo lo g ia: Continguts teòrics i exposició de vinyetes clíniques.
Date s : Dissabte, 28 d´octubre i 4 de novembre de 2017
Ho rari: 9 a 14h
Durada: 10h lectives ( 2 sessions)
Preu: NO associat: 130€, associat: 80€
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, que podeu descarregar de
la web Seminari. Quan la confiança esdevé abús, sol·licitar-lo a Secretaria trucant al
93 212 78 96 ( Marga), o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org
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