
 

 

 
 

Adolescència: el repte d'afavorir el desenvolupament 
 

Coordinació: Dra. Maria Vives, professora emèrita de la Universitat de Barcelona 
 
Professorat:  
Professor Jorge Tió, psicòleg clínic; coordinador de l’Equip d’Atenció al Menor de la 

Fundació Sanitària Sant Pere Claver (FSSPC); psicoanalista (Societat Espanyola de 

Psicoanàlisi, International Psychoanalisis Association); especialista en adolescents; 

docent dels màsters de psicologia dinàmica de la UB i de la UAB 

Professor Pere Barbosa, psicòleg especialista en psicologia clínica; membre de les 

associacions catalana, espanyola i europea de psicoteràpia psicoanalítica i de les 

associacions catalana i espanyola del Rorschach i MP; docent de l'Institut Universitari 

de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat R. Llull) i de la 

Universitat de Barcelona 

Dr. Lluís Mauri, metge psiquiatre i psicoterapeuta; adjunt de l’Equip d'Atenció al Menor 

de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver (FSSPC); coordinador de Formació, 

Docència i Recerca del Departament de Salut Mental de l’FSSPC; docent dels 

màsters de psicologia dinàmica de la UB i de la UAB 

Lloc: seu de l'Institut Menorquí d’Estudis, Can Victori. Camí des Castell, 28. Maó 

 

Dates i horari: 1 i 2 de febrer de 2013 

Divendres, 1 de febrer, de 16.00 a 19.30 h 

Dissabte, 2 de febrer, de 10.00 a 13.15 h i de 16.00 a 19.15 h 

 

Preu: 30 euros 

 

Objectius: 
L’objectiu general del curs consisteix a profunditzar en l’etapa evolutiva de 

l’adolescència; conèixer les característiques dels adolescents, concedint especial 

importància a les dinàmiques de relació amb l’entorn, així com als processos de canvi 

que es poden observar en el seu desenvolupament. Entre els objectius específics, es 

pretén reflexionar sobre el treball amb els adolescents, conèixer els diferents elements 

que condueixen a un diagnòstic diferencial, les modalitats terapèutiques, el treball 

amb els pares i la conveniència o no de tractaments farmacològics. Finalment, es vol 

aportar informació sobre la realitat del consum de drogues i els mecanismes que en 

promouen el consum i les formes de prevenció. 

 

 



Divendres, 1 de febrer, de 16.00 a 19.30 h 

 

16.00 h  Recepció de participants i lliurament de documentació 

 

16.15 h Benvinguda i presentació del curs 

 

16.30 h  La importància de l'entorn per al desenvolupament de l'adolescent  

            Prof. Jorge Tió, psicòleg clínic 

 

Nocions bàsiques sobre el desenvolupament emocional i cognitiu en 
l'adolescent  

- La relació amb l'entorn com a clau del desenvolupament 
- Contenció i reciprocitat: La sensibilitat maternal i l'activitat del nadó 
- Els processos d’interiorització, introjecció i aprenentatge  

 
Descans - cafè  

 
L'adolescència com a etapa de transició a la vida adulta  

- Les àrees de canvi: El cos i la sexualitat. El pensament. Les relacions familiars 
- Capacitats i límits: La responsabilitat. Identitat i rol social 
- Principal ansietat de l'etapa 
- Necessitats psicològiques de l'adolescent 
- Dinàmiques de relació amb l'entorn en l'adolescència  
- Principals motivacions de la conducta conflictiva de l'adolescent (sexualitat, 
violència, drogues) 
- Actituds afavoridores del desenvolupament 

 

 

Dissabte, 2 de febrer, de 10.00 a 13.15 h 

 

10.00 h Diagnòstic i tractament en l'adolescència 

  Prof. Pere Barbosa, Universitat R. Llull, Universitat de Barcelona 

 

Introducció 

 

Dilemes en la psicopatologia de l'adolescent 

- Origen i significat etimològic de la paraula adolescència 

- El dol. Desenvolupament físic. Final de l’adolescència. Terminologia 

nominal 

- La síndrome normal de l'adolescència. Una o diverses adolescències? 

- L’adolescència, expressió de la nostra societat. Variabilitat 

El diagnòstic 

 

Descans - cafè  

 

Dilemes en el diagnòstic de l’adolescent 

- El diagnòstic. Paradoxes prèvies del diagnòstic. Diagnòstic DSM-IV- R 



- La família: Objectius de les entrevistes amb els pares. Entrevistes amb 

els pares 

- Entrevista amb l'adolescent 

- El psicodiagnòstic: Necessitat. Senyals de perill. Factors del bon 

pronòstic 

- Signes i símptomes de ¿crisi normal o patologia? Diagnòstic diferencial 

(en psicòtics, en psicòpates) 

 

El tractament 

 

Dilemes en el tractament 

- Precisions. Finalitats. Psicoteràpia: Paradoxes. Indicacions 

- Objectiu: Portar l'adolescent a la seva normal anormalitat 

 

Demanda 

- Dificultats de la demanda. Actituds dels pares. Problemes tècnics de 

l’atenció a la demanda. Secret professional: La confidencialitat. Preparació del 

terapeuta. Acollida pel terapeuta. L'aliança terapèutica. Objectius: Resultats. 

Aspectes tècnics 

- La família condiciona la demanda i el tractament del fill adolescent: 

Enquadrament. Situacions pertorbadores. Plantejament de la situació amb els 

pares 

-  

Dissabte, 2 de febrer, de 16.00 a 19.15 h 

 

16.00 h  Adolescència i drogues 

  Dr. Lluís Mauri, metge psiquiatre i psicoterapeuta 

 

Algunes definicions 

- Droga. Us, abús, addicció. Dependència, tolerància, abstinència 

- Droga vs fàrmacs: en què es diferencien? 

 

Canvis en la joventut i en el consum 

- Canvis socials. Dades de l’Observatori de Nous Consums de Drogues 

en l'Àmbit Juvenil (ONCDAJ) 

 

Dades de consum de drogues 

- Enquestes sobre consum de drogues en població escolar 

 

Mecanismes que promouen el consum de tòxics en els adolescents 

- Vinyetes clíniques 

 

Gestió de riscos i programes de prevenció 

Es recomanarà bibliografia 
 


