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SEMINARI DE TEORIA I
TÈCNICA SOBRE LA DINÀMICA
DELS GRUPS (2018-2019).
Conduit per :
psicoterapeuta

Ignasi

Bros,

psiquiatre,

.

S’ofereix aquest seminari amb l’idea de millorar la integració dels elements teoria-tècnicapràctica.
Tot i que l’autor bàsic de referencia sigui W.R. Bion, després d’ell s’han fet aportacions que han
incrementat el coneixement sobre la teoria i la tècnica en la conducció de grups, sigui en l’àmbit
terapèutic, pedagògic o de les organitzacions.
Per un altre costat l’Observació de Bebès ha aportat, a més d’una forma d’aprenentatge, més
coneixement sobre el creixement emocional de l’esser humà.
Aquest seminari es proposa amb aquestes premisses, amb un afany integrador de diferents
autors, i amb una mirada dirigida a la pràctica dels participants del seminari.

Organització i Metodologia del seminari:
Dividit en dos espais.
1er espai: Revisió d’un material d’un grup per trobar els elements teòrics i tècnics que
intervenen en la dinàmica del grup. Selecció d’articles (dos o tres màxim) relacionats amb el
material de l’observació.
2on espai: Revisió i discussió dels articles que s’hauran seleccionat el mes anterior i que els
participants hauran llegit en aquest interval de temps. ( el primer dia el conductor del seminari
portarà el material teòric).

Adreçat a:
Professionals de la sanitat: metges, psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, educadors socials i diplomats en infermeria.
Professionals de l’educació: mestres, professors, pedagogs.
Professionals de l’àmbit del treball social.
Professionals que treballen en organitzacions, en departaments de recursos humans i que tinguin tasques de coordinació i direcció
d’equips de treball.
Horari: Els divendres del calendari de 16,00 a 19,30 h.
Calendari: 19 d’Octubre, 16 de Novembre, 21 de Desembre, 18 de Gener, 15 de Febrer, 15 de Març, 26 d’Abril, 17 de Maig, 21 de
Juny.
Conduit per : Ignasi Bros , psiquiatre, psicoterapeuta.
Preu: 280 €. A pagar 140 € el mes d’Octubre i 140 € el mes de Febrer.
Contacta i Inscripcions: 18835ibc@comb.cat
Telèfon: 93 780 01 25 (podeu deixar el vostre nom i telèfon en el contestador)
Inscripcions: Obertes. Places limitades. Màxim 8 persones.

