Seminaris de Formació Continuada 2017-2018
Programa del seminari núm. 15

Com afecten als adolescents les noves tecnologies en
les seves relacions?

Docent:
Núria Tomàs Bonet
Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta Didacta ACPP-AEPP-EFPP.
Especialista en nens, adolescents i adults. Coordinadora i professora dels Postgraus i Màsters
Semipresencials i Presencials de la
UdG-ACPP. Professora de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Psicòloga del CSMIJ dels
Serveis de Salut Mental Ferran Salsas de Rubí i Castellbisbal del Consorci Sanitari de Terrassa
(CST)

Adreçat a: A professionals de la salut mental, del mon educatiu, serveis socials i persones
interessades en el tema
Objectius: Entendre com influeixen les Noves Tecnologies a l’adolescència, revisar tant les
aportacions com els perills, tractar les pors que sovint es desperten en els adults i donar eines
per a una bona utilització.

Vocalia de Formació de l’ACPP - Plaça de la Bonanova, 11, entresòl 2a - 08022 Barcelona
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Continguts:
Treballarem sobre:
•

Com afecten als adolescents les Noves Tecnologies en les seves relacions i en la
construcció de la seva identitat

•

Què ha suposat l’aparició de les Noves Tecnologies. Com influeixen en les nostres
capacitats d’introspecció i d’empatia

•

Ús i abús de les Noves Tecnologies

•

Quins perills tenen els adolescents a Internet: Ciberbulling, sexting, grooming,
incitació a la violència, sectes, trastorns d’alimentació

•

Les pors dels adults sobre la utilització de noves tecnologies, són justificades? en
quina mesura? Aportacions de diferents estudis

•

Com ajudar als pares i adolescents a fer un us adequat de les tecnologies

Metodologia:
Exposició teòrica amb il·lustracions de la pel·lícula: “HOMBRES, MUJERES, NIÑOS” (2014)
Dirigida per Jason Reitman.
Treball sobre material clínic
Observacions o suggeriments:
Abans del seminari es facilitarà la pel·lícula
En el seminari es facilitarà bibliografia sobre el tema tractat.
Dates: Dissabte 21 abril 2018.
Horari: De 9 a 14 hores
Durada: 5 hores ( 1 sessió)
Preu: Associats 40 €. No associats 65 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, que podeu descarregar de la
web Seminari. Com afecten als adolescents les noves tecnologies, 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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