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Del 15 de març al 17 de maig de 2018

Taller equip ICE de la UdL "Comunitat i
Família"

A càrrec de la Dra. Dolors Monturiol Moreno

Taller "Reinterpretant el sentit de la família. De l'obediència a la
" - Dra. Dolors Monturiol llibertat.

A causa de l’extrema immaduresa biològica amb que neix, l’ésser humà requereix cures, protecció i
acompanyament durant molts anys fins que completa el seu desenvolupament físic i psicoemocional
convertint-se en un espècimen adult. A la família directa i, per extensió, a la comunitat, la societat i la cultura en
la que la criatura es desenvolupa, li correspon fer aquesta feina de tutela. En funció de les creences
compartides que el grup d’acollida preveu i projecta sobre cada individu, aquest construeix la seva identitat,
ocupa el seu lloc entre els altres i aprèn una sèrie de models relacionals que utilitzarà en tots els àmbits de la
seva vida mentre va madurant.
 
Acceptar i mantenir aquesta identitat apresa com a única possible una vegada assolida l’adultesa limita la visió
de noves possibilitats i empobreix l’experiència vital. En la mesura en que l’individu dona crèdit absolut a la
forma de vida que li ha estat proposada, sense revisar-la conscientment, queda atrapat en ella. Això fa que, a
pesar de fer obedientment tot el que sent s’espera d’ell, sovint experimenti sensacions de malestar i
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insatisfacció que tradueixen el conflicte intern entre l’obligació de l’obediència al grup de l’infant que va ser i el
d e s i g  n a t u r a l  q u e  t o t  h u m à  a d u l t  s e n t
cap a la llibertat i l’autorealització.
 
Adreçat a: professionals que treballen amb famílies en qualsevol àmbit: educació, treball social, justícia, sanitat,
lleure…
 
 

Ponent

Llicenciada en Medicina. Observadora apassionada de l’impacte que les vivències, la
manera d’interpretar-les i de gestionar-les de cada persona te en la seva salut (física,
psicoemocional i sociorelacional). Postgrau d’Educació Emocional a la UdL i Màster
d’Intel·ligència Emocional a les Organitzacions a UB. Formació en Ecologia Emocional i
actualment en formació en l’aplicació dels avenços neurocientífics al camp de l’educació. I
és barrejant els coneixements adquirits en àmbits diversos amb la meva pròpia experiència
vital i laboral, que aprenc i canvio dia rere dia.

 

Inscripcions
http://www.arxiu-ice.udl.cat/upnu/inscripciocurs.php?id=100529
Programa
https://drive.google.com/open?id=1RxQyYGvApWJij-COe2_sB8cdpmQxYBRs

 

 

Resum d'agenda:

15 de febrer
1 de març
15 de març

Aula 2.26 - Sala Juntes 2a planta - Edifici de Rectorat de la UdLLloc: 

Aula: 2.26 

Hora: De les 18:00 - 20:30 h 
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