TALLERS
COMUNICACIÓ, EMOCIONS I FAMÍLIA
2020

EVOLUCIÓ I CREIXEMENT COM A PARES AMB FILLS
ADOLESCENTS ADOPTATS I NO ADOPTATS
Inici: A partir d'octubre 2020
Divendres al migdia
A càrrec de: Vicente Llibrer Suay
Durada: 12 hores. 8 sessions quinzenals de 1,30 hores
Cost: 240 euros

OBJECTIUS:
Revisar amb els pares la repercussió i impacte emocional de l'adolescència dels
seus fills que els porta a reviure la seva pròpia adolescència i els seus propis
conflictes, amb l'objectiu que siguin conscients de les seves inquietuds i rigideses
davant dels fills.
METODOLOGIA:
Informació sobre l'adolescència per a realitzar grup obert a la intervenció dels
pares i anar posant en comú experiències de les que podem extreure algunes
pautes.
El grup està obert a un futur grup de sensibilització de 10 sessions.
ADREÇAT A:
Pares i mares de preadolescents i adolescents biològics i / o adoptats.

Docent
Dr. Vicente Llibrer Suay
Metge psiquiatre. Psicoterapeuta. Psicoanalista de la SEP i de la IPA.

TALLERES
COMUNICACIÓN, EMOCIONES I FAMILIA
2020

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO COMO PADRES CON HIJOS
ADOLESCENTES ADOPTADOS Y NO ADOPTADOS
Inicio: A partir de Octubre
Viernes a mediodía
A cargo de: Vicente Llibrer Suay
Duración: 12 horas. 8 sesiones quincenales de 1,30 horas
Precio: 240 euros

OBJETIVOS:
Revisar con los padres la repercusión e impacto emocional de la adolescencia de
sus hijos que les lleva a revivir su propia adolescencia y sus propios conflictos,
con el objetivo de que sean conscientes de sus inquietudes y rigideces frente a
los hijos.
METODOLOGIA:
Información sobre la adolescencia para realizar grupo abierto a la intervención de
los padres e ir poniendo en común experiencias de las que podemos extraer
algunas pautas.
El grupo quedará abierto a un futuro grupo de sensibilización de 10 sesiones.
DIRIGIDO A:

padres y madres de preadolescentes y adolescentes biológicos y/o adoptados.

Docente
Dr. Vicente Llibrer Suay
Médico psiquiatra. Psicoterapeuta. Psicoanalista de la SEP i de la IPA.

