Curs : El sofriment mental en els infants
menors de 4 anys. Com ajudar als infants i a
les seves famílies

Curs acadèmic: 2016-2017

Activitat: 15039

Esdeveniment: 480067

Hores: 32

Modalitat: Formació per àmbits

Àrea formativa: Atenció a la diversitat

Àmbit territorial: Mallorca

Forma de participació: Presencial

Línia estratègica
8. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics.

Destinataris
Personal en actiu amb destinació als Equips d’Atenció Primerenca de Mallorca.

Criteris de selecció
Ordre d’inscripció.
Estar en actiu als Equips d’Atenció Primerenca de Mallorca.
Per poder realitzar l’activitat caldrà que hi hagi un mínim de 20 persones
inscrites.

Objectius
 Aprofundir en la comprensió de les realitats, dificultats i trastorns en
l’ordre emocional i afectiu que viuen els infants menors de 4 anys.
 Enriquir la capacitat de detecció i anàlisi dels indicadors de malestar.
 Ampliar el coneixement en algunes estratègies d’ajuda terapèutica.
 Començar a generar referències i criteris compartits entre tots els EAP.
 Consensuar indicadors de qualitat.

Continguts
 Cartografia bàsica del sofriment dels infants vist des dels EAP.
 Disharmonies socials, parentals, escolars.
 Desenvolupament sa, versus desenvolupament patològic.
 Topologia de l’educació versus topologia dels trastorns i la teràpia.
Trastorns/Estructures/Simptomatologies patològiques.
 Conseqüències en la novel·la personal. Patologia emergent i patologia
consolidada.

Metodologia
Es faran sessions clíniques de presentació de "casos", per part de cada EAP. El
ponent donarà la tecnicitat requerida , juntament amb les estratègies
d'intervenció corresponents. Es farà una supervisió de les aportacions dels
participants per part del ponent, s'avaluarà al final de cada sessió, més
l'avaluació final.

Transferència
Totes les sessions seran sobre casos reals d’infants que necessiten l’ajuda dels
EAP, per tant hi haurà un 100% d’aplicabilitat i es preveu una transferència a
altres casos semblants.
 Entrevista.
 Pràctica psicomotriu d’ajuda.
 Teràpia del joc d’arena, joc simbòlic, maternatge, reconstrucció del
relat, TIPIs.

 Empoderament educatiu i d’afrontament de les dificultats en la parella i
en el teixit relacional.

Calendari
Dies 21 d’octubre i 18 de novembre de 2016 i 27 de gener, 17 de febrer, 17 de
març, 7 d’abril i 5 de maig de 2017.

Lloc
28 hores presencials al CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, c/ Gregorio
Marañón, s/n, i 4 hores a les respectives seus.

Horari
De les 09:00 a 13:00 hores.

Avaluació i certificació
 Assistència del 85% de la durada total de l’activitat.
 S’haurà de lliurar una memòria final amb la transferència que ha tingut
la formació dins l’equip, inclosa dins la memòria final de cada EAP, que
es lliura al IEPI.
 Participació activa a les sessions. Valoració de les presentacions de
“casos” a cada sessió, per part del ponent i dels altres participants.
 Reflexió personal i valoració de la transferència a altres casos.

Coordinació i informació
Francisca Mas Esteva
Directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
E-mail - institutprimerainfancia@dgice.caib.es
Tel. 971177749

Formador
Vicenç Arnàiz Sancho

