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 PRESENTACIÓ
Benvolguts i Benvolgudes,

Un any més ens tornem a trobar per poder celebrar la Setmana Psicològica, i ja en van 27! I tot

gràcies a unes magnífiques persones que durant molts mesos han estat treballant de valent per tal que

això es pogués dur a terme. I també gràcies a vosaltres, és clar!

Primer de tot, donar les gràcies a totes i a tots els membres de l'Associació per la Recerca i la

Promoció Psicològica (ARPP) que un any més, gràcies a la seva empenta, ganes d'aprendre i

col·laborar han fet que la XXVII Setmana Psicològica  sigui possible. Aquestes persones, totes i cada

una d'elles han estat setmana rere setmana treballant amb totes les seves forces per tirar endavant

aquest projecte que tanta il·lusió els fa; persones que tenen ganes de conèixer, d'aprendre, d'anar més

enllà... en definitiva, unes grans persones!

En segon lloc, donar les gràcies a totes les persones participants que han fet possible la Setmana

Psicològica amb entusiasme i la seva activa contribució. Si vosaltres no hi participéssiu, aquesta no

hauria arribat mai a ser el que és i el nostre projecte hagués quedat al no-res.

També donar les gràcies a la Facultat d'Educació i Psicologia per facilitar que la il·lusió que tenim

per la psicologia no desaparegui.

Moltes gràcies a tots i a totes!

Membres implicats:

Ahmittach, Iman; Álvarez, Zaida; Arbusà, Ari; Arredondo, Andrea; Bassa, Laia; Bonsoms, Xènia;
Burgos, Judith; Candalija, Cristina; Cantí, Albert; Casado, Eli; Collbatallé, Alícia; Comas, Anna;
Cortés, Carla; Dam, Aileen; El Malti, Malak; Esteras, Roger; Fernàndez, Marta; Fortià, Avril; Fusco,
Dahian; Gabarrón, Carla; Gallardo, Meritxell; García, Ainoa; Grifoll, Alba; Lima, Gala; Mas, Laia;
Massaneda, Núria; Méndez, Blanca; Méndez, Laura; Morera, Mar; Municoy; Ainhoa; Pedret,
Francina; Portals, Marina; Querencia, Zinnia; Rincón, Oliver; Rovira, Laia; Sala, Maria; Salada,
Laura; Subirats, Alba; Torrent, Aina; Verdaguer, Mark; Vilar, Berta.
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PROGRAMA

 Dimarts 6 d’abril

8:30 -  9:00 Inauguració Setmana Psicològica a càrrec del Rector de la Universitat,

la Degana de la Facultat d’Educació i Psicologia, la Coordinadora del

Grau de Psicologia i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

9:00 -  10:30 Conferència:

“Estratègies per a la intervenció en teràpia de parella” a càrrec

d’Elisenda Turró Ventura.

10:30 - 11:00 Descans

11:00  - 12:30 Conferència:

Sexologia Clínica a càrrec d’Helena Delort Puyol.

14:00-16:00

16:00 -  18:00

Tallers:

“Emocions: Com escoltar-les? Com tractar-les?” a càrrec de Núria

Casanovas

“Imputabilitat i trastorns mentals. DSM: D'allò inútil a necessari” a

càrrec d’Edgar Artacho.

“Psicologia jurídica als tribunals populars” a càrrec de Núria Vázquez.

“L'enfocament Vivencial-Relacional en la intervenció d'ajuda en

infància i adolescència” a càrrec de Mercè Juanals

“FIL: Funcionament Intel·lectual Límit. Anàlisi de perfils a partir del

WISCV” a càrrec de Joana Sánchez i Helena Rivera

“Què és i què fa un psicòleg d'emergències” a càrrec d’Anna Romeu
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 Dimecres 7 d’abril

9:00 -  10:30 Conferència: “L’orientació com a procés propi: què vol dir estar

orientat/da” a càrrec de Gemma Parra

10:30 - 11:00 Descans

11:00  - 12:30 Conferència:

“Conceptualització i abordatge de l'autolesió i la ideació suïcida” a

càrrec de Daniel Vega Moreno

16:00 -  18:00 Tallers:

 “Complexitat i gravetat dins els TCA: Casos clínics” a càrrec de Laura

Garzón

“Dissenya la teva Carrera com a psicòleg/a. Aprèn com potenciar la

teva Marca Personal” a càrrec de Carla Mas.

“T'estimes? Una Aproximació Psicoterapèutica” a càrrec de Jordi

Pujol Bret.

“Psicologia en Emergències” a càrrec de Jordi Martorí Escobar.

“Psicología deportiva: ámbitos de trabajo y taller de casos” a càrrec

de Marta Bueno Bonilla

“Aportacions dels moviments feministes a la psicologia” a càrrec de

Mireia Medina Luengo
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 Dijous 8 d’abril

9:00 -  10:30 Conferència:

“Desenvolupament de competències emocionals en la psicoteràpia

infantojuvenil” a càrrec de Katia Velar Ceballos.

10:30 - 11:00 Descans

11:00  - 12:30 Conferència:

“La por com a oportunitat” a càrrec d’Adriana Reyes Zendrera.

16:00 -  18:00 Tallers:

“(No) hem sigut normals” a càrrec de José Yépez López.

“Neurociència cognitiva: endinsant-nos en l’aprenentatge i la

memòria” a càrrec de Laia Vila Solès.

“Intervenció Integral d’un infant amb TEA” a càrrec d'Ariadna Busqué

Andres i Judit Valls Cantó.

“Violència de gènere: avaluació i prevenció” a càrrec de Sara Laso.

"Cáncer, más allá de la enfermedad" a càrrec d’Emma Barthe.

“Recursos assistencials d’addiccions i reducció de danys” a càrrec de

Laia Rodríguez.

“¿Qué hace un psicólogo del deporte? Ejemplos prácticos” a càrrec

de Manel Carballo Calvo i Jesús Portillo Morillas
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CONFERÈNCIES
DIA: Dimarts 6 d’abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGConferencia

“Estratègies per a la intervenció en teràpia de parella”

Elisenda Turró Ventura

La xerrada tractarà sobre els punts fonamentals en teràpia de parella. Des del rol del

terapeuta, passant per l'anàlisi de la demanda, la definició del vincle i fins a diverses

estratègies per a la intervenció. Des d'una mirada integradora, treballarem amb diversos casos

pràctics.

Currículum Vitae de la ponent:

Està llicenciada en psicologia per la UOC, té un postgrau en Teràpia de Parella de l’Institut

d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (IESP) i té un màster en diagnòstic i intervenció

neuropsicopadagògica. Té certificació de psicòloga general sanitària, és psicòloga col·legiada

pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i és treballadora en règim d’autònoms.

L’Elisenda disposa d’una consulta pròpia de Psicologia a Banyoles, va treballar en un centre

de reconeixements mèdics en l’Ajuntament de Cornellà del Terri, al Jubilus Gerontologia, al

centre terapèutic CETOP de Banyoles. També va ser gerent de l’empresa SOTRAC de

Banyoles i monitora de lleure de l’escola de la Draga i la Vila de Banyoles, l’Entorn i el

Frigolet de Porqueres, Bora Gran de Serinyà, Carles Fortuny d’Esponellà i l’escola Pública

de Medinyà. A més a més, ha realitzat diferents xerrades en relació amb les emocions i sobre

què és la psicologia, així com un pròleg d’un llibre i diversos articles els quals aquests últims

estan relacionats amb la gestió emocional.

S’ha especialitzat en el tractament de trastorns de l’estat d’ànim, la depressió, l’ansietat i la

gestió de l’estrès. En l’àmbit de teràpia de parella s’ha especialitzat en el tractament de les

crisis de parelles, la millora de la comunicació, la gestió de les interferències per part de la

família d’origen i la millora de la relació amb els fills.
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DIA: Dimarts 6 d’abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGConferencia

Sexologia Clínica

Helena Delort Puyol

Hola persona, estàs convidada a una sessió on podràs marcar un abans i un després amb

relació a qui i com ets.

Estàs preparada per deconstruir-te per tornar-te a construir?

Estàs preparada per trencar barreres?

Estàs preparada per lluitar contra estigmes, judicis i moralitat encadenant?

I... el més difícil de tot, estàs disposada a fer-ho?

Aquest any no et presento un índex, aquest any et presento un canvi! Et convido a conversar

amb tu mateixa, a replantejar-te pensaments, a construir criteri que permeti apropar-te a la

màxima expressió de llibertat. Et convido a ser la millor versió de tu mateixa!

Benvinguda!

Currículum Vitae de la ponent:

Psicòloga especialista en addiccions, sexòloga i terapeuta de parella. Actualment estudiant

del màster general sanitari per la Universitat de Girona i treballant en un centre privat

d'addiccions. El grau de psicologia va ser realitzat a la Universitat de Girona (UdG), mentre

que el màster de sexologia clínica i salut i el postgrau de teràpia de parella a l'Institut de la

Sexualitat i de la parella de Barcelona (IESP), centre privat amb conveni amb UdG.

A més dels estudis i la feina, també té experiència en l’àmbit pràctic des de diverses

branques: ha participat com a conferenciant al saló eròtic de Barcelona i ha dut a terme

sessions tuppersex amb l'equip Montse Iserte (sexòloga de ràdio Flaixbac, botiga vibracions):

culminacion queriéndome. Cal destacar que ha participat com a mestra al postgrau de

sexologia clínica i també ha fet diverses col·laboracions amb ajuntaments. Té experiència

com a organitzadora i conferenciant de la jornada feminista del yogaone Girona el 8M per

empoderar a la dona: "perDONA't". Finalment, és la creadora de Tócate el higo (es pot trobar

a la xarxa social Instagram).
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DIA: Dimecres 7  d’abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGConferencia

“L’orientació com a procés propi: què vol dir estar orientat/da”

Gemma Parra

Orientar-se és un procés que duem a terme al llarg de la vida i, en diferents àmbits d’aquesta,

per construir-nos, desenvolupar-nos i realitzar-nos.

L’objectiu de la conferència és que els assistents se centrin en els processos d’orientació que

han viscut, que viuen i que poden viure en un futur. Això es durà a terme tenint consciència

del desenvolupament d’aquests processos i el fet de saber identificar els elements que

intervenen per poder actuar en conseqüència. Durant la sessió es donaran detalls del que

significa “estar orientat/da” i es reflexionarà en quins aspectes basem o hem basat els propis

processos de desenvolupament professional i com ens orientem en l’àmbit professional.

La conferència girarà al voltant dels elements que demostren el fet “d’estar orientat/da”.

Currículum Vitae de la ponent:

Llicenciada en psicologia a la UdG el 2006. El 2007 començo el meu camí professional en el

camp de l’orientació. He format part de projectes i equips d’orientació a Càritas, Institut de

Desenvolupament per a la Formació i Ocupació (IDFO) i a l’Ajuntament de Girona tant al

Servei Municipal d’Ocupació com a l'Oficina Jove del Gironès a l’Estació Espai Jove.

He realitzat diverses formacions, la gran majoria relacionades amb l’orientació, el coaching,

PNL i la gestió d’emocions.

Durant la meva trajectòria com a professional de l’orientació he pogut tant participar com

coordinar diversos projectes per a diferents col·lectius. Projectes d’inserció, de millora

d’ocupabilitat, d’impuls professional, de formació, etc.

En els últims anys he estat especialment dedicada a l’orientació individual i a projectes

dirigits a persones joves amb perfils competencials alts que cerquen descobrir i explotar el

seu talent. Actualment i, a causa de la pandèmia, inicio també el colideratge d’un servei de

suport emocional per a persones joves que pateixen conseqüències relacionades amb la

COVID-19. Paral·lelament he tingut: coordinació d’equip de voluntariat, reforç escolar,

pràctiques de psicooncologia (vaig fer un postgrau i cursos sobre els processos de dol),

monitora en tallers d’estudi assistit, psicòloga en un Punt de Trobada, etc.
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DIA: Dimecres 7  d’abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGConferencia

“Conceptualització i abordatge de l'autolesió i la ideació suïcida”

Daniel Vega Moreno

El suïcidi és un problema de salut pública. Comporta una pèrdua evitable de vides, i té un

important impacte físic, psicològic, emocional i social en les persones i familiars afectats. A

Catalunya, la primera causa de mortalitat prematura en joves d'entre 25 a 34 anys. Les

conductes d'autolesió són també un problema important de salut pública, cada cop més

prevalent. Aquestes conductes constitueixen un dels factors de risc més important per

incórrer en la conducta suïcida, especialment entre joves. Entendre ambdós fenòmens i

conèixer com s'han d'abordar, suposen dos reptes pels professionals sanitaris que han de

tractar amb persones amb risc de suïcidi.

Currículum Vitae del ponent:

Llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 2003.

Posteriorment va realitzar el Màster en psicologia clínica i medicina conductual (UAB).

L'any 2014 va obtenir el grau de doctor en psicologia per la UAB.

En l'àmbit científic s’ha centrat en la recerca sobre el trastorn límit de la personalitat i les

autolesions no suïcides.

Actualment dirigeix un projecte que pretén determinar la prevalença d’autolesions en joves

de Catalunya. A escala docent és professor associat del Departament de Psiquiatria i

Medicina Legal de la Facultat de Medicina de la UAB.

Actualment és també Psicòleg adjunt al Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci

Sanitari de l’Anoia (Igualada, Barcelona) on desenvolupa tasques assistencials a l’Hospital de

dia d’Adults i coordina el programa de tractament pel trastorn límit de la personalitat.

És terapeuta dialèctic-conductual i membre de la junta directiva de la societat espanyola de

teràpia dialèctic conductual.
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DIA: Dijous 8 d’abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGConferencia

“Desenvolupament de competències emocionals en la psicoteràpia infantojuvenil”

Katia Velar Ceballos

Estàs interessat en potencial el desenvolupament de la intel·ligència emocional en la infància

i l'adolescència? Vols conèixer les estratègies pràctiques que et permetin enfortir la regulació

de la ira, l'ansietat o la tristesa en les sessions de psicoteràpia? T'agradaria ampliar

coneixements per promoure el benestar en aquestes etapes del cicle vital?

Els objectius d'aquesta conferència són; conèixer el model de treball teòric-pràctic que et

permetrà acompanyar en el desenvolupament de competències emocionals aplicat a la

psicoteràpia, analitzar casos reals de l'aplicació d'aquest model, i aprendre exercicis pràctics

per treballar el desenvolupament de competències emocionals.

Currículum Vitae de la ponent:

Psicòloga General Sanitària. Especialista en educació emocional. Disseny, aplicació i

avaluació de programes d'educació emocional en l'àmbit clínic, educatiu i comunitari.

Psicoterapeuta en les àrees de la infància, adolescència i família en el centre Interpersonal.

Responsable de l'Assessoria d'Orientació Personal per a joves de l'Ajuntament del Prat del

Llobregat. Tutora de treballs finals en el Postgrau d'Educació Emocional i Benestar (UB).

Col·laboradora del Grup d'Investigació en Orientació Psicopedagògica (GROP-UB). Membre

de l'Associació Espanyola de Psicoteràpies Cognitives. Postgrau en Educació Emocional

(UB), Màster en Trastorn Mental Greu (UB), Postgrau en TDAH, Trastorns de Conducta i

Trastorns d'Aprenentatge (Fundació Adana), Postgrau en Mediació (URLL) i Postgrau en

Religió, Immigració i Identitat (UB).
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DIA: Dijous 8 d’abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGConferencia

“La por com a oportunitat”

Adriana Reyes

L'emoció de la por, ens sol fer molta por, i molts cops ens paralitza, bloqueja i ens

impedeix aconseguir els nostres objectius. Durant aquesta conferència parlarem de la

por de forma positiva, i buscarem estratègies per reconvertir-la en força, per

impulsar-nos cap a la vida que volem.

Currículum Vitae de la ponent:

Està llicenciada en psicologia per la UAB, té formació en Teràpia Gestalt, Mindfulness

(MSBR) i en EMDR. També té un postgrau en teràpia breu, teràpia en parella (UDG) i "El

cuerpo en la terapia" (UDG).

L’Adriana és la fundadora i directora del centre Psicoemocionat (Espai de teràpia i

creixement emocional. 2009-actualitat). Coordina un equip de psicòlegs multidisciplinari fent

supervisió i formació interna. Realitza psicoteràpia individual, de parella i família, grups de

creixement personal i emocional. Psicoteràpia presencial i en línia per videotrucada. Importa

formació, tallers i conferències a empreses, col·legis i ajuntaments sobre educació emocional.

Redactora del blog Psicoemocionat on, juntament amb el seu equip, divulga sobre temes

relacionats amb la intel·ligència emocional i la psicologia.

Ha treballat en l'Hospital Universitari Vall d'Hebrón (2013-2018) com a psicòloga sanitària i

assistent d'investigació clínica en col·laboració amb Harvard University. Ha realitzat també

psicoteràpia individual a persones llatines participació en la validació del manual

"Intervenció integrada para problemes duals i acció primerenca en població llatina". NIDA.

Tractament de Teràpia Cognitivo- Conductual + Mindfulness en Pacients Llatins amb

Trastorns efectius i Abús de Substàncies o VI sobre educació emocional i autoestima.

Realitza tallers sobre educació emocional i autoestima. Enfocament integrador (TCC,

Psicoteràpia humanista, mindfulness, Teràpia Breu). I és psicòloga formadora impartint

conferències i tallers per pares, professors, alumnes sobre la prevenció de l'alcoholisme.
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TALLERS
DIA: Dimarts 6 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGEmocions

“Emocions: Com escoltar-les? Com tractar-les?”

Núria Casanovas

En aquest taller divertit i profund, a través d’exercicis dinàmics, activitats corporals, de

respiració, etc. per aprendre a gestionar millor les emocions del dia a dia, podrem respondre

les següents preguntes: Què fer amb les nostres emocions? Com respon el nostre cervell quan

passem per emocions difícils? Com escoltar les nostres necessitats? Com canalitzar les

nostres emocions? Per tant, amb aquest taller descobrirem recursos pràctics per a gestionar

millor les nostres emocions.

Currículum Vitae de la tallerista:

Psicòloga Integrativa, especialista en infància i família (Tècniques psicocorporals, joc

terapèutic, interpretació del dibuix i EMDR). També és presidenta del Consell Social del

Col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya. És formadora (França- Espanya) i supervisora

d’equips educatius. Ha escrit el llibre “Guia práctica para la interpretación de los dibujos”

(Ed. Lébon.) i és cofundadora de l’Institut de Formació Ayana de París.
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DIA: Dimarts 6 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGImputabilitat

“Imputabilitat i trastorns mentals. DSM: D'allò inútil a necessari”

Edgar Artacho Mata

La Psicologia Jurídica s’ha entès com aquella aplicació dels coneixements psicològics a

l'àmbit legal. Això inclou totes les fases de la investigació delictiva (psicologia criminal,

forense i penitenciària) però també tots aquells àmbits directament relacionats (psicologia del

testimoni, victimologia i mediació). No tan sols és important conèixer el perquè de la

conducta humana i la seva relació amb la llei, i per tant el delicte, sinó que també resulta

prioritari entendre els conceptes legals que afecten la mateixa pràctica forense. La

imputabilitat és potser el concepte central i un dels més importants perquè d’aquí pot resultar

una condemna de presó o una condemna psiquiàtrica. És vital, doncs, que la psicologia

conegui els procediments necessaris per avaluar i valorar la imputabilitat.

Currículum Vitae del tallerista:

Graduat en Psicologia per la Universitat de Girona, compta amb dos màsters. Máster en

Investigación en Psicología Aplicada per la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), i

Máster Alta Especialización en Psicología Forense y Perfilación Criminal per la Universidad

Isabel I i el centre privat associat Escuela Internacional de Criminología y Criminalística

(EICYC).

Amb una formació extensa, l’Edgar també ha fet diversos cursos: curs Writing in Science,

Evaluació i Tractament Trastorn Antisocial de la Personalitat (Universidad de La Laguna,

ULL), Perfeccionament en Psicopatia Infanto-Juvenil (Universidad de Extremadura, Uex),

Perfeccionament de Personalidades Agresivas i Delincuentes Violentos (Uex),

Perfeccionament de Trastornos Mentales y Delincuencia (Uex).
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DIA: Dimarts 6 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGJuridica

“Psicologia jurídica als tribunals populars”

Núria Vázquez Orellana

De la psicologia jurídica a l'àmbit penal, les tasques forenses (valoració de víctimes i/o

imputats i la seva posterior ratificació a la vista oral) són les més conegudes. Quan l'any 1995

es va promulgar la Llei del Jurat, es va obrir a la ciutadania la possibilitat de participar en

l'administració de justícia, en poder ser cridats per formar part del tribunal de jurat, més

conegut com a tribunal popular. I d'altra banda es va generar un nou camp de treball per als

professionals de la psicologia jurídica.

En aquest taller veurem quines altres tasques poden desenvolupar-se (selecció, presa de

decisions, objecte del veredicte). S'explicarà com funcionen els tribunals del jurat i es posaran

alguns exemples perquè la sessió sigui el més participativa i dinàmica possible.

Currículum Vitae de la tallerista:

Llicenciada en Psicologia (URV-1993). Doctora en Psicologia (URV-2003). Llicenciada en

Criminologia (UB-2006). Experta en Psicologia Forense (COPC-2008). Integrant dels llistats

de perits del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Professora Associada al Departament de Psicologia de la URV de Tarragona. Docent dels

Màsters de Psicologia Jurídica de la Universitat Internacional de València (VIU) i del de la

Universitat Internacional de la Rioja (UNIR). Co-autora de diversos materials tècnics sobre

tòpics de la psicologia jurídica.
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DIA: Dimarts 6 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGRelacional

“L'enfocament Vivencial-Relacional en la intervenció d'ajuda

en infància i adolescència”

Mercè Juanals

Amb aquest taller es pretén que els assistents coneguin la Psicomotricitat Relacional i els seus

àmbits d’intervenció que són principalment l’educatiu-preventiu i el terapèutic.

Sempre preservant la protecció de dades, s’exposarà un cas d’intervenció en teràpia

psicomotriu, on s’entendrà l’enfocament global que constarà d’una vessant més física

(hipotonia, disgrafia) i una part emocional-relacional (inseguretat, baixa autoestima,

dificultats de relació). A més es mostrarà les diferents fases des de l’arribada al centre,

passant per totes les fases de la intervenció, l’entrevista inicial, la valoració i l’observació, la

hipòtesi diagnòstica inicial, els objectius proposats i la intervenció.

Curriculum vitae de la tallerista:

La Mercè Juanals és educadora social i terapeuta psicomotriu i disposa de formació en

Educació Social, Psicoteràpia Relacional Integrativa, teràpia en el dol i les pèrdues,

Psicomotricitat Relacional i massatge infantil.

Té experiència laboral en tallers familiars de la primera infància, formació a famílies i

formació a mestres, tallers familiars de joc i tallers de massatge infantil, reeducacions

escolars i ha estat fundadora i directora del centre psicopedagògic Ludus de Palafrugell i

vetlladora a escola Carrilet.

Actualment treballa d’educadora social a Centre d’Acollida de Girona, amb infants i

adolescents i exerceix com a terapeuta psicomotriu a centres com Ludus, Resitua’t i ESPpAI,

en atenció individualitzada, petits grups de teràpia i sessions pares-fills.

A més, ha sigut membre de l’Associació de Psicomotricistes de Girona, des de la seva

fundació fins a la seva dissolució (10 anys) i forma part de l’equip ICE de Psicomotricitat de

la UdG, des de l’any 2015 fins a l’actualitat, com a professorat no adscrit, fent tasques de

reflexió, difusió i formació en Psicomotricitat Relacional al col·lectiu de mestres en actiu.
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DIA: Dimarts 6 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGFIL

“FIL: Funcionament Intel·lectual Límit. Anàlisi de perfils a partir del WISCV”

Joana Sánchez i Helena Rivera

El Funcionament intel·lectual límit (FIL), és una “metacondició de salut”, que impedeix

assolir un funcionament adequat de la persona, com per exemple, un nivell bàsic

d’escolarització o l’accés al mercat de treball.

Els estudis sobre la prevalença de FIL són escassos i els resultats són àmpliament variables.

A Catalunya s'estima que tenen funcionament intel·lectual limitat i necessitats de suport

intermitent (no permanents en temps ni espai) un 3% de la població, aproximadament

150.000 persones. L’esquema del taller serà el següent:

- Presentació i conceptes
- Situació actual a Girona
- Descripció del perfil WISCV en FIL
- Anàlisi de perfils de pacients explorats a CSMIJ.

Currículum Vitae de les talleristes:

L’Helena Rivera, és llicenciada en Psicologia clínica a la Universitat de Barcelona (UB) i va

cursar el màster en teràpia familiar l’any 2001. Treballa en el Centre de Salut Mental Infantil

i juvenil del Gironès i ha participat en nombrosos cursos formatius a llarg de la seva carrera.

A més, també ha assistit a congressos i actualment participa com a investigadora

col·laboradora en el grup de recerca “Validació de l’escala SATEA-GI per a la detecció

precoç dels trastorns de l’espectre autista”.

La Joana Sánchez també és llicenciada en psicologia a la Universitat de Girona, va

aconseguir el màster en Teràpia Familiar Sistemàtica i va obtenir un postgrau en

neuropsicologia i neurologia de la conducta infantil l’any 2020 a la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB). Treballa en el Centre de Salut Mental Infantil i juvenil del Gironès, ha

assistit a nombrosos tallers i conferències en l’àmbit de la psicologia familiar i ha exercit de

tutora de psicòleg intern resident - PIR - durant els anys 2009 i 2010.
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DIA: Dimarts 6 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGPsicoEmergencies

“Què és i què fa un psicòleg d'emergències”

Anna Romeu

L’objectiu d’aquest taller és que els assistents descobreixin un àmbit de la psicologia

relativament nou, el de la psicologia d’emergències. Es pretén desvetllar què fa un psicòleg

d’emergències, quins són els seus àmbits d’intervenció i quines capacitats són necessàries per

dedicar-se a aquest apassionant món de les emergències.

Currículum Vitae de la tallerista:

L'Anna Romeu és llicenciada en Psicologia i en Filologia anglesa per la UB. Compta amb un

màster especialista en Salut Mental per la UOC, un màster en prevenció i tractament de les

addiccions per la UV i un màster en Teràpia Breu Estratègica per l'Institut Breu d'Arezzo

d'Itàlia. Altrament, és docent de l'escola de Postgrau de la UB-IL3. A més, és psicòloga

Col·legiada nº 11336 de COPC, experta en PAS (Persones amb Alta Sensibilitat) i

especialista acreditada en Psicologia d'Emergències i Psicologia de Trauma i Dol Emocional.

És la presidenta Emergències de COPC i representant Espanyola en EFPA Crisi & Disaster

Divisió.
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DIA: Dimecres 7 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGTCA

Complexitat i gravetat dins els TCA: Casos clínics

Laura Garzón

Es plantejaran les necessitats de les persones afectades amb trastorns de la conducta

alimentaria (mèdiques, psicològiques, socials i familiars) a través de casos clínics que

permetin identificar la simptomatologia concreta i els factors de risc i protecció a tenir en

compte en els diferents exemples des d’una perspectiva integradora. Es podrà conèixer el

procés d’abordatge dins els dispositius disponibles a la xarxa pública de salut pública

enfatitzant la importància en la detecció, diagnòstic i tractament precoç com a factors de bon

pronòstic per a la recuperació.

Currículum Vitae de la tallerista:

Llicenciada en Psicologia a la Universitat de Girona el 2013, ha treballat com a psicòloga a

Proclínics (Celrà) i està finalitzant la seva especialització en Psicologia Clínica (Psicòloga

Interna Resident) a l’Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus. Durant quatre anys ha

pogut rotar per diferents dispositius i unitats especialitzades dins la xarxa de salut pública

com la Rehabilitació Hospitalària, Unitats de Referència de Trastorns de l’Alimentació,

Unitat de Crisis d’Adolescents o Unitat de Patologia Dual, entre altres. Ha complementat la

seva formació dins la psicoteràpia integradora, realitzant també investigació clínica en el

camp de la Salut Mental Perinatal. Actualment treballa com a psicòloga clínica adjunta al

Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Reus.
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DIA: Dimecres 7 d’Abril

ENLLAÇ: https://zoom.us/j/99857261319

“Dissenya la teva Carrera com a psicòleg/a.

Aprèn com potenciar la teva Marca Personal”

Carla Mas

En aquest taller es pretén intercanviar inquietuds i ajudar a identificar les motivacions i els

interessos dels participants per poder-los donar eines per tal que els resulti més fàcil conèixer

quin àmbit de la psicologia se’ls hi adequa millor als seus gustos i com aconseguir

experiències per desenvolupar competències i habilitats com a futurs professionals. També es

pretén introduir-los al concepte de Marca Personal i la seva importància.

D’aquesta manera en el taller es duran a terme 3 dinàmiques per afavorir la integració del

contingut sobre els temes explicats i poder aplicar-ho posteriorment, d’aquesta manera

s’apropen als seus propòsits laborals futurs.

Curriculum vitae de la tallerista:

La Carla és una psicòloga especialitzada en formació en línia sobre marca personal i

emprenedoria vocacional.

Va cursar el grau en Psicologia a la UdG i es va graduar el 2018. Va entrar de becària al

projecte emprenedor “www.erescambio.com” (amb propòsit de difondre l’Autoconeixement,

el creixement personal i el Benestar entre la societat) on treballava de mentora gestionant els

projectes, dinamitzant la part pràctica del curs presencial sobre marca personal i màrqueting,

etc.

D’altra banda també disposa d’una formació en línia i presencial constant en Marketing

Digital, Copywritting, Xarxes Socials, Project Manager i Emprenedoria digital. Per últim,

actualment està en plena formació en LinkedIn.

A més, també ha treballat en una consultoria en RRHH i assegura que d’aquesta manera és

conscient de quins són els perfils més demandats en l’àmbit laboral i en les empreses.

La tallerista anteriorment ja ha fet tallers, conferències, pràctiques, etc. semblants i sobre

temes relacionats.
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DIA: Dimecres 7 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGAutoestima

T'estimes? Una Aproximació Psicoterapèutica

Jordi Pujol Bret

Es parla molt de l'autoestima com un concepte clau a l'hora de tenir una bona salut mental.

De fet, gairebé ho utilitzem com una etiqueta per definir-nos i avaluar-nos. Com redefiniriem

l'autoestima en un procés terapèutic? Com promouriem una bona salut mental a través

d'aquest concepte? Mitjançant casos pràctics posarem sobre la taula els elements claus per

fomentar i promoure aquest benestar.

Currículum Vitae del tallerista:

En Jordi Pujol Bret és llicenciat de psicologia en la Universitat de Girona. Compta amb un

en psicoteràpia a l'Institut d’Estudis de Sexualitat i Parella (IESP). A més de tenir tres

postgraus especialitzats en Teràpia Breu Estratègica, Teràpia de Parella i Psicoteràpia

Integradora, tots tres cursats a l’IESP. Com a formació complementària compta amb diversos

cursos i seminaris. Té un article publicat a la Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria

i Experiència, titulat L’exercici de la docència de la psicologia i el burnout.

Com a participació universitària cal destacar la seva participació com a organitzador de la

XIII, XIV, XV i XVI Setmana Psicològica de la UdG. Altrament té experiència com a

psicoterapeuta, educador i tallerista.
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DIA: Dimecres 7 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGEmergencies

“Psicologia en Emergències”

Jordi Martorí Escobar

Descripció taller:

El taller que planteja en Jordi Martorí va dirigit a la pràctica del suport emocional i psicològic

davant les emergències. Altramet, es treballarà el context d’emergència i el coneixement

d’habilitats bàsiques pel treball amb les persones afectades. Tot això des d’un marc pràctic i

didàctic per apropar-nos als estudiants del Grau de psicologia a la psicologia en emergències.

Currículum Vitae del tallerista:

En Jordi Martorí Escobar compta amb el grau de psicologia i és coordinador de Creu Roja a

Girona. A més és responsable autonòmic de l'Equip de Resposta en Emergències

d’Intervenció psicosocial de Creu Roja Catalunya, la qual ha estat present a les emergències

del nostre territori com l’atemptat de l’11-M, el terratrèmol de Lorca, l’accident d’avió de

Germanwings o l’atemptat a Barcelona i Cambrils.
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DIA: Dimecres 7 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGDeportiva

“Psicología deportiva: ámbitos de trabajo y taller de casos”

Marta Bueno Bonilla

Descripció taller:

Un taller dirigido a conocer más de cerca cómo la psicología se aplica al deporte y la

actividad física; cuáles son las características del trabajo con una persona deportista y

profesionales de esta área; y algunos de los ámbitos y personas con las que se trabaja desde

esta disciplina.

Además, a fin de hacer práctica esta experiencia, se realizará un taller de casos en los que se

trabajarán dos casos reales de la práctica profesional en los que la psicóloga que expone el

taller cuenta con mayor experiencia, a fin de que los asistentes puedan dar un paso a la

psicología deportiva aplicada:

- Caso 1: “¿Qué y cómo trabajo con las familias en el deporte base?”

- Caso 2: “Alto rendimiento: un caso de ansiedad competitiva en ciclismo”

Currículum Vitae de la tallerista:

Grado en Psicología y Máster en Psicología del deporte.
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Dia: Dimecres 7 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGMovFeministes

“Aportacions dels moviments feministes a la psicologia”

Mireia Medina Luengo

Tant els històrics moviments feministes com un seguit de referents dones i dissidències han

fet aportacions molt importants a la psicologia tal com l’entenem avui. La legitimació dels

estudis de gènere en el camp de la investigació ha estat un gran avenç per a la millora -i la

correcció del biaix- de la nostra disciplina científica. Pensar en el gènere com a categoria

d’anàlisis i trencar amb la idea que la psicologia és quelcom individual ha suposat l’inici

d’una bona praxi psicològica. Parlarem de conceptes com l’assertivitat, les cures, el malestar

de gènere, el bloqueig de gènere, el SAP, el debat cultura-natura, la culpabilitat, la teràpia

sistèmica, la bisexualitat...

Currículum vitae de la tallerista:

Graduada en Psicologia a la Universitat de Girona. Va aplicar-se al màster oficial de dones,

gènere i ciutadania especialitzant-se en polítiques públiques. Formada també en artteràpia,

teràpia familiar sistèmica i violències masclistes. Ha treballat com a tècnica d'igualtat a la

xarxa d'entitats plataforma educativa, com a coordinadora de continguts en un projecte de

cooperació internacional per a l'erradicació de les violències masclistes a Moçambic i fent

intervenció amb dones privades de llibertat al centre penitenciari Puig de les basses.

Actualment és tècnica en salut comunitària a Creu Roja.
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DIA: Dijous 8 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGLGBTIAQ

“(No) hem sigut normals”

José Yépez López

Taller formatiu en línia dirigit a les persones que accedeixin a la Setmana Psicològica

(estudiants del Grau en Psicologia a la UdG) sobre la relació entre persones LGBTIAQ* i la

psicologia. A través de diferents dinàmiques grupals i participatives adaptades a format en

línia, qüestionarem mites i prejudicis que s’han tingut des de les ciències psi envers les

persones que pertanyen a dissidències afectivosexuals (p. ex. lesbianes, asexuals), de gènere

(p. ex. trans*) i relacionals (p. ex. poliamoroses). Els objectius centrals d’aquest taller són

dos. Per un costat, mostrar, a través de les diferents dinàmiques, com les ciències psi han

estat històricament un dispositiu de control de la sexualitat i les relacions interpersonals. Per

un altre, qüestionar les nostres pròpies idees sobre les diferents dissidències. El taller parteix

de la Psicologia Afirmativa LGBTIAQ*, els Estudis interdisciplinaris de Gènere i la

Sexologia Sustantiva.

Currículum Vitae del tallerista:

Psicòleg especialitzat en Afectivitats, Gèneres i Sexualitats. Màster en estudis de dones,

gènere i Ciutadania i estudis culturals/ Teoria i anàlisis crític en la Universitat de Barcelona.

Especialització en LGTBIQ*, membre del grup de treball de Psicologia LGTBIAQ* del

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Col·laborador en el projecte "Reapropiar-nos de

les nostres vides. Va fer pràctiques curriculars en el Servei d'informació i atenció a les dones

(SIAD) i al Centre Jove de salut de Girona de Tècnic d'Igualtat de Gènere i LGTBIQ+. Des

de fa dos anys fins a l'actualitat, és tècnic del servei d'atenció integral (SAI) per a persones

LGBTI a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i col·laborador agent d’igualtat Creativa.
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DIA: Dijous 8 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGNeurociencia

“Neurociència cognitiva: endinsant-nos en l’aprenentatge i la memòria”

Laia Vila Solès

En aquest taller ens endinsarem en l’estudi de l’aprenentatge i la memòria des del camp de la

neurociència cognitiva.

Com a estudiants de psicologia, haureu estudiat o sentit a parlar dels processos

d’aprenentatge i memòria des del punt de vista psicològic. En aquest taller veurem com

podem estudiar aquests processos mitjançant models animals, els efectes que tenen

l’aprenentatge i la memòria en el cervell des del punt de vista biològic, i fins i tot com podem

millorar aquests processos mitjançant tractaments d’estimulació elèctrica cerebral. Finalment,

també veurem algunes de les últimes fites en el camp de la neurociència, com és l’ús d’aquest

tractament en la malaltia d’Alzheimer, així com l’ús de tractaments no invasius que semblen

prometedors.

Durant tot el taller, a més a més, també destacarem la figura del psicòleg/a en aquest àmbit

del coneixement, que sovint és oblidat.

Currículum Vitae de la tallerista:

La Laia Vila Solès es va treure la carrera de Psicologia a la Universitat de Girona l'any

2014-2018. Per altra banda, també va obtenir el Màster en Neurociències a la universitat

Autònoma de Barcelona (2018-2019). Actualment està realitzant el Doctorat en

Neurociències a la universitat Autònoma de Barcelona i treballant com a professora associada

a la mateixa universitat.

Ha dut a terme diverses activitats d’investigadora: Beca de col·laboració i la realització del

Treball final de Màster dins del projecte competitiu d’un grup de recerca, anomenat:

Intracranial self-stimulation as a treatment for AB-related memory impairments in the Morris

Water Maze.

Finalment ha participat en congressos i conferències com: Participació i presentació d’un

pòster al congrés internacional FENS Virtual Forum 2020: Intracranial self-stimulation

promotes functional integration of new born cells in the DG in a spatial memory paradigm.
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DIA: Dijous 8 d’Abril

ENLLAÇ:

https://zoom.us/j/97462719449?pwd=NHFsTHRuc2NMaEk3YzhPMzRSSk9vdz09

“Intervenció Integral d’un infant amb TEA”

Ariadna Busqué Andres i Judit Valls Cantó

L’objectiu d’aquest taller és iniciar-se en el coneixement de la intervenció amb infants amb

TEA de manera pràctica. El taller s’estructura en dos blocs, una primera aproximació teòrica

on s’explicaran les característiques principals dels infants amb TEA i una introducció de les

estratègies d’intervenció bàsiques des de l’abordatge de l’àrea de Psicologia i Teràpia

Ocupacional. El segon bloc se centrarà a dissenyar una proposta d’intervenció per un infant

amb TEA.

Currículum Vitae de les talleristes:

Ariadna Busqué Andres: Psicòloga infantojuvenil. Actualment treballa al centre ABaula. Va

estudiar el Grau en Psicologia a la UdG, més endavant es va formar en psicologia de la salut

cursant el Màster en Psicologia General Sanitària a la UOC. Ha realitzat cursos per

especialitzar-se en la prevenció, promoció i intervenció en la salut mental d’infants i

adolescents i, recentment, ha impulsat la seva formació i trajectòria professional atenent i

acompanyant a infants amb TEA i a les seves famílies. A més, ha dissenyat programes per

fomentar la intel·ligència emocional i els ha aplicat en institucions tals com l’Hospital Santa

Caterina.

Judit Valls Cantó: Directora tècnica del centre ABaula de l'Associació d'Iniciatives Socials

de Girona i Terapeuta Ocupacional certificada en Integració Sensorial per CLASI

(Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration) amb una àmplia experiència en

l’atenció a infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge i del desenvolupament.
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DIA: Dijous 8 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGVdG

“Violència de gènere: avaluació i prevenció”

Sara Laso

La violència de gènere és un dels processos socials més complexos. Estigmatitzem a la dona

maltractada i socialment, molts posen en dubte la veracitat dels fets. En aquest taller

coneixerem les característiques de la violència de gènere, com identificar una dona

maltractada i de quina forma podem prevenir els professionals de la salut mental i la societat

en general.

Currículum Vitae de la tallerista:

Està llicenciada en psicologia clínica i de la salut per la UOC, té formació en dietètica i

nutrició aplicada, educació per la salut en alimentació i nutrició i tutoria i aprenentatge per

E-learning. També té un màster en psicologia clínica i infanto-juvenil (ISEP) i un en

psicologia general sanitària (UDG-UOC).

La Sara s’ha format també en: Estratègies personals per al control de l’estrès, burnout i altres

cingles psicosocials al sector sanitari, Autoestima i Psicologia Positiva (IEPP), Prevenció de

trastorns alimentaris (UOC) i Violència de gènere: identificació per a la prevenció i atenció

(UOC).

A més a més, ha fet formació en pràctiques en el centre de Psicologia i Logopèdia (CPL),

Badalona, Psicologia clínica amb població infanto-juvenil, en el centre de prevenció i

tractament d’anorèxia i bulímia (ABB), Barcelona, Psicologia clínica en l'Hospital de Dia i a

la fundació Puigvert, en l'àrea de Psicologia Clínica (Barcelona).

També ha impartit diversos tallers com: “Mobbing”, “Trastorns de la conducta Alimentaria en

la Societat Postmoderna: Evolució, Diagnòstic i Prevenció” i “Orientació professional del

psicòleg”.
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DIA: Dijous 8 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGCancer

“Cáncer, más allá de la enfermedad”

Emma Barthe

L’objectiu d’aquest taller és crear un espai obert on la professional pugui compartir la seva

trajectòria i experiència amb aquells que hi estiguin interessats, així com per resoldre tots els

dubtes i inquietuds que li plantegin els estudiants pel que fa al seu àmbit de treball.

Currículum Vitae de la tallerista:

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Posteriorment va seguir formant-se

en Psicologia de la Salut en el San Vincent Medical Center, Los Angeles. També ha rebut

formació en Tècniques de Modificació Conductual, Bioinformació i

Psiconeuroendocrinoimmunologia a The Drake Institute of behavorial Medicine.

Té experiència en Psicodiagnòstic i evaluació de la personalitat. De fet, dirigeix una unitat de

Psicodiagnòstic i Evaluació de la personalitat a Barcelona i Madrid.

A més, també imparteix clases de neurolideratge a la Universitat La Salle-Ramón Llull de

Barcelona.
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DIA: Dijous 8 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGAddiccions

“Recursos assistencials d’addiccions i reducció de danys”

Laia Rodríguez Cintas

L'objectiu d’aquest taller és donar informació i descripció sobre els recursos i els programes

que es fan actualment en addiccions, tant per als pacients que estan en consum actiu com els

pacients que volen deixar el consum.

Dins el taller es combinarà teoria, materials i casos concrets, i es distribuirà així:

● Que és l'addicció a substàncies? Tipus de recursos.

● Estadis del canvi (amb exemples, de casos concrets).

● Reducció de danys (conjunt de polítiques i programes que tenen com a objectiu

disminuir les conseqüències negatives del consum de drogues).

● Quins són els programes a REDAN? Sala de consum supervisat. Que és?

Currículum Vitae de la tallerista:

L'any 2007 es va llicenciar en Psicologia a la facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i

l'Esport-Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. El 2010 va fer un màster interuniversitari

de Neurociències a la UB i el 2018 va obtenir el doctorat en Psiquiatria a la UAB.

La Laia ha treballat en molts sectors en l'àmbit de les addiccions, des de terapeuta

ocupacional l'any 2008, psicòloga d'àmbit clínic (addiccions, avaluació psicològica i

investigació), fins a l'actualitat que està exercint de psicòloga en el CAS Teresa Ferrer de

Girona.

A més d'això, la Laia compta amb uns 40 articles publicats en revistes científiques

internacionals i nacionals i 4 capítols de llibres sobre addiccions i/o patologia dual. També es

dedica a la formació i tutorització de treballs de final de grau en Psicologia (UAB), tesis del

Màster de Drogodependències (IL3-UB) i tutoria d'alumnes del Màster de Psicologia General

Sanitària (UAB), entre altres.
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DIA: Dijous 8 d’Abril

ENLLAÇ: https://meet.jit.si/ARPP2021UdGPsicoDeporte

“¿Qué hace un psicólogo del deporte? Ejemplos prácticos”

Manel Carballo Calvo i Jesús Portillo Morillas

El objetivo de este taller es el de presentar qué es la psicología del deporte y cuáles son los

distintos roles profesionales que puede desempeñar un psicólogo del deporte. Del mismo

modo, se reflexionará sobre cuáles son los potenciales clientes en este ámbito profesional, y

se planteará una dinámica para que los asistentes puedan reflexionar sobre un caso real.

Finalmente se expondrán ejemplos reales en los que se han trabajado en los últimos años.

Currículum Vitae dels talleristes:

Manel Carballo Calvo: Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona.

Colegiado nº19885. Postgrado de Psicología Aplicada en el Deporte de Alto Rendimiento y

Postgrado de Psicología del Deporte en edad escolar por la UAB y el INEFC. Más de 10 años

de experiencia profesional aplicado en múltiples deportes. Socio fundador de Psicólogos del

Deporte Online, un gabinete online de psicología del Deporte. Profesor de psicología del

deporte en la Universitat de Vic

Jesús Portillo Morillas: Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de

Barcelona. Colegiado nº27810. Postgrado de Psicología Aplicada en el Deporte de Alto

Rendimiento y Postgrado de Psicología del Deporte en edad escolar por la UAB y el INEFC.

Máster Oficial en Psicología del Deporte y de la Actividad Física por la Universitat

Autònoma de Barcelona. Actualmente trabajo con la Selección Absoluta de Hockey Hierba

Masculina. Socio fundador de Psicólogos del Deporte Online, un gabinete online de

psicología del Deporte. Profesor de psicología del deporte en la Universitat Autónoma de

Barcelona.
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L’organització es reserva el dret de modificar o

canviar qualsevol de les activitats programades

sense previ avís o d’alterar el programa si alguna

causa imprevista així ho exigís. Tanmateix, no es

fa responsable de qualsevol anul·lació aliena a la

seva voluntat.
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XXVII SETMANA PSICOLÒGICA

6, 7 i 8 d’abril de 2021

Criteris d’assistència :

Per a l’obtenció del crèdit ECTS, l’assistència mínima haurà de ser del 80% de les activitats.

En el cas que només es pugui assistir a les conferències, només es pot optar a mig crèdit.
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