TALLERS
COMUNICACIÓ, EMOCIONS I FAMÍLIA
2020

COM FER-SE PARES D'UN INFANT DESEMPARAT
Inici: A partir d'octubre 2020
A càrrec de: Pere Jaume Serra
Durada: 20 hores. 2 hores quinzenals
Cost: 400 euros

OBJECTIUS:
A les famílies hi trobem sempre un conjunt de relacions humanes i de vincles
afectius d’una gran complexitat. La decisió d’adoptar els suposa als membres de
la parella, o en el cas de ser un de sol, un procés molt laboriós. Per dur-lo a
terme cal que es pugui assumir el repte d’ajudar a reparar l’abandó o el
desemparament que ha patit el nen. Si la parella no disposa dels recursos interns
adequats, pot veure’s depassada per les ansietats dels conflictes.
En la majoria de situacions és necessària la col·laboració d’un professional que
disposi dels elements de comprensió específics i estigui prou capacitat per
esbrinar les trames inconscients que interfereixen en l’establiment de vincles
afectius les quals pertorben i impedeixen poder esdevenir una família.
Aquest taller es constitueix en un equip de treball amb l’objectiu de comprendre
l’entramat emocional de la parella i de la família i les vicissituds inherents en el
cas d’una adopció.

MÈTODE:
Integració dels elements de comprensió psicològics amb el material clínic aportat
pels participants.

ELEMENTS TEÒRICS REFERENCIALS:
1) Les il·lusions i la realitat en la constitució de la parella.
Fantasies i expectatives cap el fill
La família i les funcions parentals

2) El nen desemparat i l’adopció. El lloc del fill adoptat.
3) L’adopció: Realitat i desil·lusió
Conflictes i desencontres
4) L’acompanyament dels professionals
Els drets i l’ètica

ADREÇAT A:
Psicòlegs, Psiquiatres, Serveis de Pediatria i Neonatologia, Escoles Bressol,
Escoles Infantils, Centres Residencials de nens amb desemparament,
professionals de Serveis Socials, de CDIAP’s, de CESMIJ’s.

DOCENT:
Pere Jaume Serra
Psicòleg clínic, psicoterapeuta didacta de l'ACPP. Membre fundador del
Centre Emili Mira i de l'ACPP. Exdirector de l'Escola de Formació de
l'ACPP. Docent de Màsters universitaris. Especialista en parelles i
famílies i en famílies adoptives. Supervisor d'equips terapèutics.

