DATES

PREU
A confirmar, depenent nombre d’inscrits

D’abril a juny 2019
HORARI

DURADA: 20 hores

Ens adaptem en cas de

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

desplaçament
LLOC

Per més informació:

A determinar o bé:

o
o

Mail: aulaparc@pssjd.org
Tel: 93 6615208 ex. 12569

Curs Migració i Salut
Mental

Unitat de Formació i Docència
Edifici Dr. Pujadas Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
Dr. Antoni Pujadas, 42
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Com arribar

D’abril a juny 2019

Es lliurarà certificat d’aprofitament
Per a més informació podeu fer-ho a través del correu electrònic
aulaparc@pssjd.org
Dr. Antoni Pujadas, 42
Sant Boi de Llobregat
Tel.: 936615208
aulaparc@pssjd.org

DIRIGIT
A centres d’acollida, presons, centres atenció i a tot el personal sensible amb
aquest àmbit.
TIPUS : Presencial – Pràctic

PROGRAMA

Objectius



PRESENTACIÓ
En aquests darrers anys el fenomen migratori amb desplaçaments massius de
persones que fugen dels seus països d’origen amb situacions d’enorme
vulnerabilitat, és una realitat del món en el que vivim. Costums, creences,
conviccions religioses, però també ruptures biogràfiques i parentals associades a la
frustració d’expectatives no previstes, fan de la migració una experiència de gran
impacte emocional. La diferent manera d’expressar el malestar emocional de la
societat d’acollida, junt a les pròpies barreres idiomàtiques sovint limita la
possibilitat de suport des de la perspectiva de la salut mental.
El curs pretén donar elements de comprensió diagnòstica i també cultural que
possibiliti l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental vinculada a la
migració.

EQUIP DOCENT
*30 % docents d’antropologia
70% Equip salut mental transcultural (Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dr. Antoni Pujadas, 42
Sant Boi de Llobregat
Tel.: 936615208
aulaparc@pssjd.org







Adquirir coneixements sobre el paper de la cultura en la identitat de l’immigrant*
Conèixer el procés migratori des d’una perspectiva integral de la persona: legal, social,
familliar, relació...*
Identificar factors de risc o vulnerabilitat, però també de resiliència per la salut mental.
Adquirir coneixements de la psicopatologia i de les presentacions clíniques relacionades en
el procés migratori.
Sensibilitzar sobre les necessitats d’atenció de salut mental de poblacions especialment
vulnerables i subjectes a situació de desemparament.
Adquirir coneixements dels recursos d’atenció a la salut mental de l’immigrant.
Adquirir coneixements d’altres iniciatives que promoguin l’adaptació a xarxes socials,
associacionisme...*
Programa horaris

Continguts:







El paper de la cultura i migració
.
Procés migratori.
Estrés migratori. Factors de risc en salut mental del fenomen migratori.
Migració i salut mental.
Poblacions vulnerables: refugiats, dones víctimes de violència i menors no acompanyats.
L’atenció a la salut mental de l’immigrant.

