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Raons per fer el curs
En els darrers vint anys s’ha desenvolupat l’estudi dels pacients amb la síndrome de l’alcoholisme fetal (SAF). Es determina
que en una població on el consum d’alcohol és elevat, un de cada trenta naixements pot veure's afectat per aquest trastorn. En
comunitats on no és usual el consum alcohòlic s’ha observat que la ràtio és d'un per cada cinc-cents.
El curs facilitarà la detecció, exploració, diagnòstic del trastorn i orientació del tipus de tractament amb diferents intervencions
terapèutiques. Anàlisi de casos.

Presentació
Durant el procés de creixement dels nens, algunes famílies amb fills, propis o adoptats, s'adrecen als serveis de psiquiatria, psicologia
o neurologia per consultar amb els professionals les dificultats, tant neurològiques com de retard cognitiu o trastorns de personalitat,
que presenten els infants. El diagnòstic s'ha de fer, en la majoria dels casos, a partir de les característiques que presenten, ja que no es

coneixen els antecedents familiars.
Hi ha una gran variabilitat de simptomatologia que requereix un estudi minuciós de cada cas, orientant a les famílies, i cal
iniciar processos per poder atendre les diferents dificultats. És fonamental oferir una atenció multidisciplinària que proporcioni
comprensió i ajuda rigorosa i adequada.

Objectius
Detecció, exploració, diagnòstic del trastorn, orientació del tipus de tractament amb diferents intervencions terapèutiques. Anàlisi de
casos, amb possible supervisió de material presentat pels alumnes.

Sortides professionals
– Atenció en l’assistència primària, Centres de Salut Mental Infantils i Juvenils (CSMIJ) i Serveis Socials.
– Poder orientar i tractar aquesta patologia, proporcionant ajuda al pacient, a la família i a l'escola.

A qui s' adreça
– A metges, infermers, psicòlegs, mestres, educadors socials.

Requisits d'admisió
– Titulació universitària en Medicina, Infermeria, Psicologia, Educació i Treball Social.

Pla d'estudis
La síndrome de l'alcoholisme fetal (SAF). Diagnòstic, ajuda i tractament a nens,
adolescents i pares
Sessió 1:
– Presentació del trastorn SAF. Anàlisi de la bibliografia.
– Diagnòstic.
– Necessitat de diagnòstic precoç.
– Diagnòstic: diferencial, aspectes neurològics, físics i estructura de personalitat. El trastorn FASD.
– Presentació de material clínic.
Sessió 2:
– Comprensió del trastorn SAF en nens adoptats.
– De la infantesa a l’adolescència i les seves manifestacions.
– Desencís i elaboració del fill que s’ha perdut.
– Dol de les expectatives.
– Diferència entre quan hi ha o no hi ha fills biològics.
– Mares adoptants soles.
– Trencament de parelles.
– Prevalença de les funcions paternes.
– Presentació de material clínic.
Sessió 3:
– Tractament amb els joves: afectacions neurològiques. Retard evolutiu. Trastorns de personalitat. Afectacions múltiples.
– Diferents enfocaments de tractament.
– Material clínic.
– Del treball sistèmic al treball psicodinàmic.
– Tractament mèdic.
Sessió 4:
– Treball amb la família.

– Necessitat d’establir vincles saludables.
– Anàlisi de la situació familiar amb orientació terapèutica: seguiment de la família.
– Teràpia de pares.
– Teràpia familiar.
– Teràpia multifamiliar.
– Presentació de material clínic.

Titulació
Curs d'Especialització en la Síndrome de l'Alcoholisme Fetal (SAF). Diagnòstic, Ajuda i Tractament a Nens, Adolescents i Pares, per
la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Metodologia
– Teòrica-clínica, amb material presentat pels diferents professors.
– Lliurament de bibliografia i material per treballar.

Sistema avaluació
– Treball sobre un cas clínic o una síntesi teòrica del curs.
– Cal assistir al 80% de les classes.

Finançament
Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Mireia Escardíbul Ferrà
Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l'any 1997 al CDIAP de la
FETB, d'on n'ha estat coordinadora del 2004 al 2015. Ha impartit cursos i col·laborat en publicacions sobre l'atenció precoç.
Actualment és directora de Posicionament i Nous Projectes, i responsable de Docència i Recerca de la FETB.

Coordinació
Maria Ignacio Roca
Psicòloga clínica i psicoterapeuta. Professora de psicodiagnòstic de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Formada en trastorns
de personalitat (Pamela Foelsch-Nova York). Supervisora de mestres d’aules especials i educadors.

Professorat
Marta Areny
Psicòloga i psicoterapeuta de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP).
Màster en Psicopatologia Infantojuvenil (UAB). Psicoanalista. Membre de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP-IPA).

Maria Ignacio Roca
Psicòloga clínica i psicoterapeuta. Professora de psicodiagnòstic de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Formada en trastorns
de personalitat (Pamela Foelsch-Nova York). Supervisora de mestres d’aules especials i educadors.

Remei Tarragó
Metgessa psiquiatra. Psicoterapeuta per la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicología del Niño y Adolescente (SEPYPNA). Màster
del Test de Brazelton per la Universitat de Harvard.
Terapeuta de família pels cursos del professor Jorge Thomas. Psiquiatra del Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de Sant
Andreu (FETB). Professora de la Universitat Ramon Llull al Màster en Atenció Precoç. Professora de la Universitat de València al
Màster en Atenció Perinatal. Professora de la SEPYPNA del Màster en Psicologia del Nen i Adolescent. Responsable de l’atenció
psicològica a la Unitat de Cures Intensives (UCIN) de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona des de la Fundació Eulàlia Torras de Beà
(FETB).

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
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Inici matí
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Fi matí
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Fi tarda

