DIPLOMA DE POSTGRAU EN OBSERVACIO DE NADONS I ATENCIÓ ALS INFANTS
ENTRE TRES I SIS ANYS
Mòduls:
Mòdul 1. Actualitzacions Teòriques i Clíniques en l’Aplicació de les Diferents Tècniques
d’Observació de Nadons amb els seus Familiars i el seu Context.

Quines vivències sent la parella parental durant la gestació del seu fill? Com els afecta?
Per què? Quines problemàtiques viuen?
Com comprendre’ls per ajudar-los el millor possible?
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Noves Tecnologies de la Reproducció Assistida? Quin sofriment tenen els pares que tenen
dificultats biològiques per tenir un fill? Com es viu la inseminació artificial, o la fecundació in
vitro?

Com viuen els pares les dificultats dels prematurs?
Aspectes psicoemocionals de la parella parental dels neògnats amb malalties complexes?
Que ens aporta el neuropediatra?

Oferirem aspectes terapèutics pels pares i els nadons nascuts prematurament. Així com als
pares amb neògnats a temps amb o sense malalties.
Com atendre de forma adequada a les mares solteres, pares separats amb fills nadons o
infants, a parelles parentals amb dificultats mentals u adversitats psicosocials i econòmiques
i a les parelles parentals homosexuals que demanen ajuda? Com fer-ho?
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Mòdul 2. Supervisió d´ Observació de Nadons i de Material Clínic d’Infants
La supervisió des d’una perspectiva integral dels casos serà una ajuda cabdal:
✓ Supervisió de les tres tècniques d’Intervenció Terapèutica amb Nadons
Aplicada a les Següents Situacions:
•
•
•

Observació de nadons amb l’aplicació dels objectius terapèutics
pertinents.
Observació de nadons en casos de bebès prematurs, prematurs amb
seqüeles i prematurs amb malalties de base.
Observació de bebès amb el desenvolupament propi del nadó. Es donarà
a conèixer també les característiques pròpies dels bessons i dels trigèmins.

✓ Supervisió de la Tècnica pertinent pels nadons de pares amb dificultats
moderades i greus.

✓ Supervisió de Material Clínic d’infants de 3 a 6 anys
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Mòdul 3. Aprofundiment de les Tècniques de Contenció Emocional per la Mare, la Parella
Parental i el Grup Familiar.
Coneixeu els avanços que provenen de les tècniques de comunicació primerenca entre marenadó?

Com estimular el bon desenvolupament bio-psico-social de l’infant de tres a sis anys?

Mòdul 4. Aportacions Teòriques a la Infància de 3 a 6 anys
Rebreu aportacions clíniques i les darreres aportacions teòriques en tos els àmbits
esmentats.

ES REALITZARÀ UNA VISITA AL SERVEI DE NEONATOLOGIA DE SAN JOAN DE DEU
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DATES I HORARI
Diplomatura Semipresencial que requereix assistir els següents dies: 11 de novembre, 9 de
desembre de 2017; 13 de gener, 10 de febrer, 10 de març, 14 d'abril, 5 de maig, 9 de juny, 7 i
21 de juliol de 2018. Horari de 10.00 h. a 14.00 h. i de 15.30 h. a 19.30 h.
LLOC REALITZACIÓ Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. Plaça de la Bonanova,
11 entresòl-2a. (Barcelona)
PREU 1.300 euros
Més informació http://www.fundacioudg.org/diploma-de-postgrau-en-observacio-denadons-i-atencio-als-infants-entre-3-i-6-anys-semipresencial.html
Montserrat Martínez, Directora de l’Escola de l’ACPP
Telèfon: 679 964 298
e-mail: montmartpozo@putxet.e.telefonica.net /montserratmartinezdelpozo@gmail.com
Núria Daudé e-mail: nadons.infancia@gmail.com Telèfon: 932127896
dilluns, dimecres i dijous de 10.30 a 14.30 h. dimarts de 19.00 a 22.00 h.
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