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Guillem Feixas Viaplana Immaculada Armadans
Tremolosa

Rosa Baeza Lanuza Ana Gimeno-Bayón Cobos

Professor titular de Psicoteràpia
de la Universitat de Barcelona,
on dirigeix el màster de Teràpia
cognitivosocial (www.ub.edu/
tpia_cognitivosocial), el màster
de Trastorn mental greu i el post-
grau d’Hipnosi clínica. Autor de
més de setanta articles i altres pu-
blicacions d’entre les quals desta-
quen Aproximaciones a la psicotera-
pia (amb M. T. Miró, Ed. Paidós)
i Constructivismo y psicoterapia
(amb M. Villegas, Ed. DDB).

Doctora en Psicologia. Professo-
ra associada del Departament de
Psicologia Social de la Universitat
de Barcelona. Formadora i investi-
gadora en l'àmbit de la salut i els
recursos humans. Col·laboradora
en escoles d'infermeria (Fundació
Santa Madrona, Escola Sant Joan
de Déu) i altres institucions forma-
tives. És autora de diverses publi-
cacions nacionals i internacionals
relacionades amb l'envelliment
(oci, turirsme, memòria, etc.) i al-
tres aspectes del comportament
humà (socioprofessional, grups,
etc.). Membre del grup de recer-
ca del projecte subvencionat ci-
entífic i tecnològic (Plan Nacional
I+D+I) que investiga les pèrdues
de memòria associades a l'edat.

Psicòloga, màster en Gerontolo-
gia per la Universitat de Barcelo-
na i màster en Teràpia Familiar per
la Universitat Autònoma de Bar-
celona, postgrau en Grup en Sa-
lut Mental per la Universitat Ra-
mon Llull i experta en Treball Gru-
pal per la Universitat de Deusto.
Treballa en una institució socio-
sanitària amb gent gran (i les se-
ves famílies) amb malalties neuro-
degeneratives, cròniques o termi-
nals. En els darrers anys s'ha dedi-
cat més intensament al treball gru-
pal amb aquestes persones grans
i les seves famílies. És professora
del màster en Psicogerontologia i
Neurociències Aplicades de la Fun-
dació Bosch i Gimpera / Universi-
tat de Barcelona.

Doctora en Psicologia per la Uni-
versitat de Deusto. Codirectora
de l'Institut Erich Fromm de Psi-
cologia Humanista, de Barcelona,
des de 1979. Professora del màs-
ter de Psicoteràpia integradora
humanista i directora del Semina-
ri de Supervisió de Casos Clínics
de l'Institut Erich Fromm des de
1986. Psicoterapeuta individual i
grupal des de 1981. Focusing teac-
her pel Focusing Institute de Nova
York. Membre de la FEAP i mem-
bre fundadora de l'Associació de
Psicoteràpia Integradora Humanis-
ta, de la qual ha estat secretària.
Membre del Consell de Direcció
de la Revista de Psicoterapia. Auto-
ra de més de trenta articles o capí-
tols de llibres.

Livia Jarque Llamazares Meritxell Pacheco Pérez M. José Pubill González Manuel Villegas Besora

Llicenciada en Psicologia per la
Universitat de Barcelona. Màster
en Psicologia forense i criminal per
la Fundació Bosch i Gimpera. Di-
ploma d'estudis avançats per la
Universitat de Barcelona. Consul-
tora de la UOC (Teràpies psicolò-
giques i Pràcticum). Experiència
docent en la Universitat de Barce-
lona (professora associada) i en la
Universitat d'Alacant (professora
ajudant). Autora de diferents ma-
terials docents (àmbit universitari).
Actualment treballa a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya i
participa en la selecció d'aspirants
a agents de policia i altres llocs de
funcionariat.

Doctora en Psicologia per la
URL. Psicoterapeuta acredita-
da per la Federació Espanyola
d’Associacions de Psicoterapeu-
tes (FEAP). Professora de la Facul-
tat de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport Blanquer-
na (URL). Docent en programes
de màster/postgrau. Codirecto-
ra del postgrau interuniversitari
d’Acolliment, adopció i postadop-
ció (UB-URL). Psicòloga i psicote-
rapeuta a la Fundació Blanquerna
Assistencial i de Serveis (FBAS), tan
al Servei d'Atenció i Assessorament
Psicològic com al d'Atenció Posta-
dopció.

Doctora en Psicologia per la Uni-
versitat de Barcelona, ha cursat
el màster de Teràpia familiar de
l’Hospital de Sant Pau (Universitat
Autònoma de Barcelona) i ha fet
formació en teràpia de la Gestalt,
anàlisi existencial i teràpies corpo-
rals. Directora del màster de Psico-
teràpia de la UdG i dels postgraus
de Psicoteràpia integradora i de
Teràpia grupal de la UdG, i codi-
rectora del postgrau de Psicoterà-
pia breu estratègica de la UdG.
Docent en els màsters de la UB
següents: màster oficial de Psico-
logia clínica, màster de Trastorns
greus, màster de Teràpia cogni-
tiu social i màster de Terapia sexu-
al i de parella. També és docent
del màster de Musicoteràpia de la
Pompeu Fabra.

Professor de la Facultat de Psicolo-
gia de la Universitat de Barcelona,
on dirigeix el màster en Teràpia
Cognitiva Social, conjuntament
amb Guillem Feixas, i el màster
en Teràpia Sexual i de Parella.
Forma part de la junta directiva
d'ASEPCO (Asociación Española
de Psicoterapias Cognitivas) i SEIP
(Sociedad Española para la Inte-
gración en Psicoterapia). Dirigeix
la Revista de Psicoterapia i ha publi-
cat també nombrosos articles teò-
rics i pràctics, dels quals sobresurt
"L'analisi del discorso in psicotera-
pia" (QuattroVenti, 2000).
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Continguts

Mòdul didàctic 1
El cicle evolutiu i les psicoteràpies
Livia Jarque Llamazares

1. Del cicle evolutiu individual al familiar

2. Dificultats i problemes en l'evolució: el paper de la psicoteràpia

3. Variacions del cicle evolutiu normatiu i psicoteràpia

4. El cas de la família Pérez

5. El cas d'un circ que va oblidar un ratolí o els terrors infantils

Mòdul didàctic 2
Intervencions psicoterapèutiques en la infància
Meritxell Pacheco Pérez

1. Promoure el canvi en els constructes personals i familiars

2. Intervencions sistèmiques

3. Intervencions narratives

Mòdul didàctic 3
Intervencions psicoterapèutiques en l'adolescència i la joventut
M. José Pubill González

1. Intervencions experiencials

Mòdul didàctic 4
Intervencions psicoterapèutiques en el jove adult
Ana Gimeno-Bayón Cobos

1. Intervencions experiencials

Mòdul didàctic 5
Intervencions psicoterapèutiques en la maduresa
M. José Pubill González i Manuel Villegas Besora

1. Intervencions sistèmiques

2. Psicoteràpia existencial

Mòdul didàctic 6
Intervencions psicoterapèutiques en la vellesa
Immaculada Armadans Tremolosa i Rosa Baeza Lanuza

1. Intervencions sistèmiques

2. Intervencions experiencials
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