PRESENTACIÓN

OBXECTIVOS E METODOLOXÍA

Valentín Escudero, é profesor
titular de metodoloxías de
investigación na Universidade de
A Coruña, director da Unidade de
Investigación en Intervención e
Coidado Familiar, Psicoterapeuta e Terapeuta
Familiar acreditado pola FEAP. É tamén Prof.
Clínico Adxunto da State University of New
York, University at Albany, USA. Prof. Visitante
(2007-2010) da VUB (Vrije Universitate
Brussels). Investigador invitado do Centre for
Family Policy and Child Welfare, School for
Policy Studies (Centro de políticas de familia e
benestar infantil) da Universidade de Bristol,
Reino Unido (2006-2007). É coautor do SOFTA
(System for Observing Family Therapy
Alliances) un dos modelos preponderantes na
actualidade para o análise da alianza
terapéutica con parellas e familias.

A intervención familiar sistémica no contexto
dos servizos sociais e de protección á infancia
ocupa un lugar prioritario traballo clínico e
investigador do Prf. V. Escudero, impartindo
formación e supervisión para equipos
e
programas de servizos sociais e protección á
infancia en España, Portugal, Inglaterra,
Bélgica e Polonia. Desde fai 5 años é director

Valentín Escudero ten múltiples publicacións, é
Editor Asociado do Journal of Family Therapy e
ten publicado traballos de investigación en
revistas como Journal of Family Therapy,
Journal of Marital and Family Therapy,
Psychotherapy, Psychotherapy Research e
Journal of Counseling Psychology. Os seus
manuais e Guías de intervención son moi
utilizadas nos servizos sociais. Recentemente
publicou un libro de relatos cortos sobre a
relación terapéutica e o cambio (Amenazan
con Quererme. Editorial Grupo 5)

do Programa de Tratamento Terapéutico de
Menores en Situación de Risco e Desamparo,
no que 7 equipos de psicoterapia atenden a
menores e os seus coidadores derivados polo
sistema de Protección á infancia de Galicia.
A súa experiencia permitirá abordar no
seminario a importancia da alianza terapéutica
na intervención con pacientes obrigados ou
difíciles, nestes casos é de suma importancia
empregar estratexias axeitadas que permitan
acadar os obxectivos terapéuticos.

PROGRAMA

9:15 h.

Recollida de documentación e
inauguración.

9:30 h.

Inicio da xornada.
 Modelo de intervención clínica.
 Técnicas e estratexias utilizadas
en psicoterapia.
 Exposición de casos clínicos.

14:30 h. Fin da xornada.

Entrega de certificados de asistencia.

Exporanse as aportacións da Terapia Familiar
no campo das intervencións familiares, con
exemplos da súa aplicación en problemas
concretos.
Abordaranse diferentes técnicas en Terapia
Familiar relacionadas con este modelo teórico.

Utilizarase unha metoloxía de carácter práctico
para exemplificar as técnicas e estratexias
expostas.

ESCOLA DE TERAPIA FAMILIAR
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SESIÓN CLÍNICA
CON
VALENTÍN ESCUDERO
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DIRIXIDO A:
INFORMACIÓN
Loft Psicólogos Espazo Clínico
Rúa das Hedras nº 6 Nivel 0 local J

Psicólogos,
Terapeutas
Familiares,
Traballadores Sociais, Educadores Sociais
ou estudantes.

15895 Milladoiro–Ames
Tfno. 881 163 476

E-mail: info@loftpsicologos.com
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www.etfloft.com
Horario: de 9:15 a 14:30 h.

