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El meu Pràcticum a l’Institut d’Interacció 

(actualment Institut Carl Rogers) em va 

permetre aprofundir en la pràctica 

psicoterapèutica d’un model psicològic que 

ha tingut un fort impacte en el meu 

desenvolupament posterior:  l’Humanisme.  
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Psicoterapia centrada en la 
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Relació terapèutica, reflex 

d’emoció, mindfulness 

(aquí i ara), relaxació, 

psicoeducació, 

empoderament, Loving 

eyes, autoregulació, treball 

amb polaritats 

Enfocaments i tècniques terapèutiques treballades  

Alguns dels 

aprenentatges més 

significatius 
 L’aspecte relacional com a eix que vertebra la intervenció terapèutica  

 Actituds bàsiques. Són les relacions amb persones significatives les que faciliten un clima que fa possible 

l'autoconsciència i el canvi. En una relació terapèutica aquest clima el facilita el terapueta mitjançant la integració 

de les tres actituds bàsiques al procés terapèutic: la congruència o autenticitat, l’acceptació positiva 

incondicional i la comprensió empàtica.  

 Creença en la tendència actualitzant de les persones. Es requereix una forma de ser i estar que 

confiï en la capacitat constructiva de l’ésser humà cap a un estat de desenvolupament més complex. Cal confiar 

en l’essència de la persona, la seva tendència a créixer i a desenvolupar tot el seu potencial.  

 Presència del terapeuta i seguretat relacional. Les tres actituds bàsiques, juntament amb la 

confiança en la tendència actualitzant, configuren una presència en el terapueta, una forma d’estar amb l’altre, 

que fan possible una vinculació suficientment segura perquè el canvi sigui possible.  

 Rol simètric entre terapueta i client. Un com a professional de la psicologia i l’altre com a especialista 

en  la seva vida. La relació que es constitueix és d'acompanyament sent el terapueta el facilitador del canvi.   

 La importància d'integrar el cos en el treball psicoterapèutic  
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