Seminaris de Formació Continuada 2017-2018
Programa del seminari núm. 6

APORTACIÓ DE LA NEUROCIÈNCIA A LA COMPRENSIÓ
DEL DESENVOLUPAMENT MENTAL EN ELS PRIMERS ANYS
DE LA VIDA
Docents:
Dr. Jordi Ponces i Vergé (1) Dra. Ana Mª. Roldan i Bornez (2)
(1) Neuròleg. Antic Director del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel. Director de l’Institut de
Recerca i Docència en la Patologia del Desenvolupament de la Fundació Summae
(2) Psiquiatra. Psicanalista. Profesora dels postgraus de l’ACPP.
Adreçat a:
Professionals dels Serveis d´Atenció Precoç.
Objectius:
Comprendre millor la ment del nadó, els elements que l’influeixen i com ajudar a un bon
desenvolupament
Continguts:
1- El cervell humà i el sorgiment de la ment
El desenvolupament del nen com fruit d’un còdic genètic i unes influencies del medi. El cervell
com element creador de la ment. El cervell i el cos. Concepte neurològic del jo. La funció
incessant del cervell. L’activitat no conscient es el 95% de l’activitat del sistema nerviós
central. Especificitat del desenvolupament humà.
2.- El cervell en la primera infància: el desenvolupament neuro-psico-senso-motriu.
Desenvolupament i aprenentatge. Els períodes crítics. El desenvolupament anatòmic del
sistema nerviós central. El desenvolupament funcional. Les primeres funcions neuro-mentals:
les sensacions. Els fenòmens transitoris.
3.- La construcció de la ment en el nadó.
El protojó de Damasio. Les neurones mirall. El seu descobriment i la funció que tenen en
l’espècie humana. La consciència i l’activitat no conscient. L’aprenentatge implícit.
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4.- Com valorar biològicament la intersubjectivitat.
Concepte i origen de la intersubjectivitat. El valor de la imitació precoç. Diferents nivells
d’intersubjectivitat en funció de l’edat del nen. La intersubjectivitat entre dos ments amb nivells
de desenvolupament diferent.
5.- El manteniment de la simbiosis després del naixement.
Hormones que ho faciliten. Aportacions fonamentals de Bowlby. Paper transcendental de la
vinculació i la seva importància biològica. Valor i significat dels cuidadors en el
desenvolupament del nen. Els models operatius interns (IWM).
6.- Tipus de memòria. La memòria del nadó.
Concepte de memòria. Tipus de memòria. La memòria implícita o no declarativa o de
procediment. La memòria emocional. Les Representacions d’Interaccions que es tornen
Generalitzades (Representation of interactions which become generalized) de Stern.
7.- L’assimilació i la construcció mental.
Concepte d’assimilació en biologia i l’assimilació en Piaget. Visió subjectiva que te el nadó del
món que l’envolta. Els períodes sensoriomotriu i preoperatori.
8.- El món emocional al llarg de la vida.
Concepte d’emoció. L’emoció en el pensament occidental. El cervell emocional. Via ràpida i
via lenta. Predisposicions emocionals. L’emoció com forma de coneixement.
Metodologia: Exposició de 45 minuts i 45 de discussió.
Dates: Dilluns, 8 i 22 de gener, 5 i 19 de febrer, 5 i 19 de març i 9 i 23 d’abril 2018
Horari: De 20 a 21:30
Durada: 12 hores ( 8 sessions)
Preu: Associats: 96€ No associats 156€
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, que podeu descarregar de
la web Seminari. Aportació de la Neurociència, 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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