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XIX Jornada clínica
d'avaluació i debat

2017

Pavelló de Suècia (Berga)

Dissabte, 25 de novembre de 2017

Organitzen:

Col·laboren:

"Pares i fills adolescents:
cap a un punt de trobada"

Pavelló de Suècia
C/ Colònia escolar, 2
08600 Berga

Venint per la C-16, sortida Berga sud

NOTA: la reserva
es farà per rigorós
ordre d'inscripció.
Recepció:
tel. 932 374 122
(Eva Carcaño,
Pepa Senmartí)
recepcio@amalgama7.com

Amalgama-7
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 1r 1a A - 08007 Barcelona  - Tel. 932 374 122

Hermosilla, 28, 1ª planta - 28001 Madrid - Tel. 910 716 870
amalgama7@amalgama7.com  ·  www.amalgama7.com
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Cada any ens apleguem, a l'entorn d'un espai privilegiat, famílies, adolescents,

professionals de diversos àmbits i experts dels equips preventius i assistencials

d'Amalgama-7 per tal de donar-nos la possibilitat d'intercanviar i de compartir

experiències i coneixements.

Aportarem dades i reflexions respecte dels joves i adolescents que atenem

en l'actualitat i del seguiment que hem realitzat als qui vam donar d'alta terapèutica

ara fa dos anys. Des de la Fundació Portal us parlarem d'alguns projectes que

ja són realitat i, sobretot, de futur.

Un dels eixos fonamentals de la Jornada s'esdevé en les taules de debat

simultànies, on els assistents participem activament a l'entorn de temes d'actualitat

que afecten els adolescents, els joves i les seves famílies, amb l'objectiu de

proposar algunes estratègies que poden contribuir a la millora de la comunicació

entre pares i fills.

Des d'aquesta pluja d'idees, tindrem el privilegi d'incorporar inquietuds,

reflexions i propostes que ens ajudaran en el nostre treball quotidià; és a dir: ens

permetran millorar les estratègies preventives, educatives i assistencials.

En el context d'un Dinar que ens acosta al Nadal, tindrem l'ocasió de debatre,

aprofundir i, sobretot, de compartir.

US HI ESPEREM!

L'atenció psicològica, mèdica i psiquiàtrica:
- "Perfil clínic dels adolescents que han sol·licitat ingrés

residencial l'any 2017: els ambulatoris de Madrid i Barcelona".
Silvia Gómez, Mariàngels Feliu

- Taula rodona: "La intervenció farmacològica: quan, com i
per què". Ponent: Ramon Martí. Participants: Cristina Martín, Josep
Masip, Mariona Casals, Laura Paredes, Mònica Ferrer

11.20 h Pausa

11.50 h Escola terapèutica i educativa Can Ros:
"Inspire Project, el projecte europeu amb la UAB". Cristina Baliarda,
Marc Guilló

- "Les activitats socioeducatives". Ramon Vilà
- "Els castellers: colla Joves Xiquets de Valls". Ian Gallart
- "25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona'92". Jessica Neff
- "El projecte Chicago". Ramon Torres
- "El programa clínic d'acollida". Gemma Farriol, Elena Villarías,

Narcís Casadevall

Escola terapèutica i educativa Valldaura:
"Una nova mirada, un nou camí". Àurea Palacios

- "El control de la Ultrapirineu 2017". Manel Fernández
- "Taller de cuina: les nostres galetes". Ester Sobrevias
- "Més enllà de l'aula". Elena Boix, Jesús Santamaria
- "Els nostres residents". Òscar Fernández-Pola

Escola terapèutica i educativa Julià Romea:
"Un retorn progressiu cap a casa". Lourdes Yáñez, Jordi Jané

- "Visita a la Model". Anna Jané
- "Les dinàmiques psicoterapèutiques". Manel Sánchez
- "Procés tecnològic: Meccano i Geomag". Esteve Jiménez
- "Dinàmica psicoterapèutica d'objectius setmanals

(semàfors)". Marta Ragon

"Adolescents atesos a Amalgama-7: Estudi de seguiment dos
anys després de l'alta terapèutica". Jordi Royo

14.15 h Fi de la jornada de matí

14.30 h Dinar i taules simultànies de debat

16.45 h Pausa

17 h Acte de lliurament d'altes terapèutiques i reconeixements

20 h Cloenda i fi de la Jornada

PROGRAMA

9 h Benvinguda i lliurament de documentació

9.30 h Inici de la Jornada clínica:
"El model de l'Escola terapèutica i educativa d'Amalgama-7".
Montserrat Magrané
"Alumnes universitaris de pràctiques". Isabel Busquets
L'atenció a les famílies:

- "Nois i noies ingressats a Amalgama-7 el 2017: algunes
característiques de les seves famílies". Anna Velilla

- "El Servei d'atenció legal". Judit Carreras
- "La Fundació Portal: principals activitats 2017". Jordi Labòria


