Monogràfics 2022

Abordatge de les addiccions
des de la perspectiva sistèmica
amb Xavier Vaquero Isart

B A R C E LO N A · 1 2 D E M A R Ç D E 2022

Objectius:
· Conèixer el valor simbòlic dels consums de drogues i de pantalles.
• Aprendre a identificar les dinàmiques familiars més habituals
que faciliten l’aparició d’addiccions o altres símptomes disruptius
durant l’adolescència.
• Saber identificar els símptomes d’un consum potencialment
problemàtic per distingir-lo d’aquells consums normalitzats.
• Comprendre la funció que tenen les addiccions en els sistemes
familiars.
• Entrenar la mirada i actitud sistèmica davant el fenomen
dels consums de drogues i usos de pantalles.
• Proporcionar coneixements, eines i estratègies d’intervenció
des de l’enfocament sistèmic, juntament amb les del model
de la reducció de riscos.
• Treballar casos a partir de moviments sistèmics.
Continguts:
• Drogues i pantalles en la societat actual de consum.
• Discurs normalitzador i discurs banalitzador.
• El paradigma de la Reducció de riscos en l’àmbit preventiu.
• El simbolisme sistèmic de les addiccions.
• L’Adolescència com a etapa vital: la construcció de la identitat.
• Drogues, pantalles: Funció i símptoma.
• Desordres en el sistema familiar: quan l’adolescència es fa difícil.
• La intervenció educativa/familiar des dels Ordres de l’Amor
• Els Ordres de l’ajuda en la intervenció professional amb addiccions.
• Els moviments sistèmics: casos pràctics dels participants.

Dia: dissabte 12 de març de 2022
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h · Durada: 10 hores
Preu: 135 € (1 taller) i 370 € (3 tallers)
Lloc: Col·legi Martí Codolar, Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15,
Barcelona

Imatge: Conger Design (Pixabay)

La formació consisteix en conèixer la fenomenologia dels
consums de drogues i de pantalles des de l’enfoc sistèmic. Ens
hi acostarem a través dels Ordres de l’Amor de Bert Hellinger
i el simbolisme mitològic, posant el focus en les dinàmiques
familiars durant l’etapa vital de l’adolescència i la seva vinculació amb les conductes addictives. Treballarem casos amb
moviments sistèmics per explorar possibles solucions.

A qui va dirigit:  professionals que treballen  
en l’àmbit educatiu, social, sanitari o terapèutic,
especialment a aquelles persones vinculades a
la relació d’ajuda i l’acompanyament emocional
d’adolescents i joves. També per a mares i pares.
Formador: Xavier Vaquero Isart. Terapeuta
sistèmic d’adolescents, joves i famílies. Axioterapeuta i Integrador Social. Format en Pedagogia
Sistèmica, Constel·lacions Familiars, Axiologia
Formal i Psicoteràpia Respiratòria. Especialista
en l’acompanyament emocional a adolescents,
joves i famílies i en la intervenció preventiva del
consum de drogues des de l’enfoc sistèmic.

Informació: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripcions: https://bit.ly/2XZUg16
Organitzat i dirigit per:

