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EINES DIAGNÒSTIQUES EN

ATENCIÓ PRECOÇ
INTRODUCCIÓ

Els pares, preocupats, consulten als CDIAP
per algun aspecte del desenvolupament del
seu fill. S´obre llavors un període de temps
on escoltar, observar, analitzar i entendre
les dificultats i els conflictes que l´infant
expressa, és necessari per orientar la intervenció terapèutica posterior.
En aquest curs es proposa conèixer i revisar diferents eines diagnòstiques que ens
permetin aprofundir en la comprensió dels
malestars dels infants.

Programa

17 /5/2019
Entrevista com a eina
de diagnòstic. (Silvia
Grünwaldt Sueyro),
La importància de la
relació mare- bebè en el
desenvolupament de la
personalitat
dels nens. Perla Ducach.
24 /5/2019
Expressió gràfica infantil
de 1 a 5 anys d´edat.
Martha Ortega Minaya.
31/5/2019
Les formes del joc. Dolors
Cid i Lucy Jachevasky.

docents

Silvia Grünwaldt Sueyro.
Psicòloga. Psicoterapeuta.
Membre Titular de ACPP.
Membre de FEAP, AEPP y
EFPP. Docent col·laborador en
ECPNA.
Perla Ducach. Llicenciada en
Psicologia per la Universitat
Nacional de Córdoba (Argentina).
Títol oficial de Psicòloga ,
especialista en Psicologia
Clínica. España.
Psicòloga col·legiada en el
Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya.
Membre fundador i docent del
Grup Psicoanalític de Barcelona.

Membre fundador i coordinadora de docència de Gradiva
(Associació d´estudis psicoanalítics).
Coautora de llibres : “Clínica
con niños y adultos”. “Bebés,
experiencias desde un vértice
psicoanalítico”.
Martha Ortega Minaya. Doctora en Psicologia. Especialitzada en psicologia clínica, Títol
d´ experta en Rorschach y mètodes projectius por la Sociedad
Española del Rorschach y Métodos Proyectivos (SERYMP).
Docent de tècniques projectives.
Acreditada como a psicoterapeuta (FEAP) y membre de ple
dret per la ACPP-AEPP y EFPP,
SERYMP y SCRIMP (Sociedad

Contingut

l Entrevista com a eina de diagnòstic.

A càrrec de Silvia Grünwaldt Sueyro.

l La importància de la relació mare – bebè en

el desenvolupament de la personalitat
dels nens. A càrrec de Perla Ducach
l Expressió gràfica infantil de 1 a 5 anys
d´edat A càrrec de Martha Ortega Minaya.
l Les formes del joc. A càrrec de Dolors Cid
i Lucy Jachevasky.

Catalana del Rorschach y mètodes projectius.
Dolors Cid. Psicóloga clinica,
psicoanalista. Excoordinadora
del Centro Terapéutico Bellaire. Professora en diferents centres. Supervisora en CDIAPs.
Colaboradora en publicacions
diverses sobre autisme.
lucy jachevasky. PsicòlogaPsicoanalista. Exprofessora
de la Escuela de Clínica
Psicoanalítica con niños y
adolescentes. Exprofessora de
l´ Escola de la Societat catalana del Rorschard y mètodes
projectius .Col·laboradora en
diverses publicacions en clínica infantil.

Lloc:
Hotel d’Entitats La Pau,
C/ Pere Verges 1, planta 6
Sala Catalunya
Dates:
17, 24 i 31 de maig
de 2019.
Horari:
9:30 a 13:30 h.
Total hores del curs:
12h.
Idioma del curs:
català.
Preu:
180 € General
135 € Socis ACAP
Inscripcions
limitades
Nombre mínim: 12 places.
(L´ACAP es reserva el dret
de cancel.lar el curs si el nombre
d´inscripcions es inferior).
Nombre màxim: 30 places.

Inscripcions:
http://cursos.acap.cat/cursos/

Organizat per:

Informació:
Secretaria de la
ACAP
93.498 71 28
acap@acap.cat

www.acap.cat

