
• Places:  Limitades per rigorós ordre d’inscripció

• Data:  Dijous 9 de maig 2013, de 9:00 a 13:30h i de 15:30 
a 18:30h. (Lliurament de la documentació de 9:00 
a 9:30h)

• Lloc: Edifici docent. Campus Universitari de Salut
 Hospital Universitari Mútua de Terrassa
 C/ Sant Antoni, 39 - 08221 Terrassa
 Tel. (+34) 93 736 50 50 • www.mutuaterrassa.cat
• Preus*:
 Socis de la SCRiTC 95 euros
 No socis 200 euros
 Estudiants i residents (1) 55 euros
 PECC (2) 130 euros
 *El preu inclou la documentació i l’esmorzar. (1) Cal presentar la corresponent 

acreditació. (2) Són Professionals de les Entitats i Centres Col·laboradors (PECC) els 
professionals de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, els socis de la Societat 
Catalano Balear de Psicologia i els de la Societat Catalana de Psiquiatria 
Infanto-Juvenil.

• Informació:

 SCRITC
 Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Campus de Bellaterra s/n 
 08193 Bellaterra

 Tel. 618.62.23.23

 www.scritc.cat info@scritc.cat

 Horari d’atenció: dll i dc de15:30 a 18:00h

• Acreditació:

 Workshop en procés d’acreditació pel 
 Consell Català de Formació Continuada 
 de Professions Sanitàries

Amb la col·laboració de:Organitzen:

Carmen Luciano
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Universitat d’Almeria
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Dades del participant:

Cognoms:
       
Nom:

Adreça:       

 Codi Postal:

Població:       

Telèfon:

E-Mail:

Quota d’inscripció: (marcar la que correspongui)

Socis SCRiTC 95 euros
No socis 200 euros
Estudiants i residents 55 euros
PECC 130 euros

Pagament: 

• El pagament es realitzarà amb targeta de crèdit a través del web 
de l’SCRITC mitjançant el sistema de pagament segur PayPal

• Paral·lelament cal enviar la butlleta d’inscripció -acompanyada de 
la corresponent documentació acreditativa en el cas dels estudiants- 
a la secretaria de l’SCRITC per algun d’aquests mitjans:

Fax: 93 5811435

Correu-e:  info@scritc.cat

Correu postal: Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 08193 Bellaterra
Notes: 

La quota d’inscripció inclou l’assistència al seminari, la documentació i 
l’esmorzar. Després del 25.4.2013 no s’acceptarà cap canvi o anul·lació en 
les inscripcions realitzades. Qualsevol anul·lació realitzada abans d’aquesta 
data tindrà una despesa del 30 %. Per a beneficiar-se del preu d’estudiants 
de llicenciatura caldrà presentar la corresponent acreditació.

Carmen Luciano és catedràtica de Psicologia a la Universitat 
d’Almeria des de 1995. Professora de la Universitat de Granada 
entre el 1979 i el 1994. Doctorada en Psicologia a la Universitat 
Complutense el 1984. Fou becària Fulbright Postdoctoral 
el 1985/86, a la Boston University i al Cambridge Center for 
Behavioral Analysis, on va dur a terme investigacions sobre 
l’aparició de noves conductes. Ha estat també Visiting Profes-
sor a diverses universitats.

Des del 1986 dirigeix el grup d’investigació en Anàlisi Experi-
mental i Aplicada del Comportament a les universitats de 
Granada i Almeria. Des del 1995 coordina el Màster i Doctorat 
d’Anàlisi Funcional en Contextos Clínics i de la Salut, distingit 
amb una Menció de Qualitat/Excel·lència. Des del 2009 dirigeix 
l’Institut ACT de Madrid i coordina el primer Màster en Teràpies 
Contextuals. Des del 1981, desenvolupa investigacions, des 
de la perspectiva funcional, sobre programes de llenguatge,  
noves conductes i problemes psicològics. A partir dels estudis 
experimentals en comportament relacional i transformació de 
funcions, la seva investigació s’ha ampliat a l’anàlisi funcional 
del llenguatge i la cognició a nivell bàsic i als mètodes de la 
Teràpia d’Acceptació i Compromís.

Coautora, amb Kelly G. Wilson, del llibre “Terapia de Aceptación 
y Compromiso (ACT): un tratamiento conductual orientado 
a los valores” (Pirámide, 2007), ha publicat també nombrosos 
articles i capítols de llibres, on el seu màxim interès ha estat 
enllaçar la investigació bàsica amb la pràctica clínica. Ha dirigit 
nombroses tesis doctorals i ha orientat la formació de molts 
becaris i alumnes de doctorat. Ha aconseguit �nançament 
estatal (Projectes I+D+I) i autonòmic (Projectes d’Excel·lència) 
per a investigacions en l’estudi bàsic i aplicat del llenguatge 
i la cognició, i per a l’anàlisi dels mètodes clínics en la Teràpia 
d’Acceptació i Compromís. 

Actualment, els seus interessos investigadors s’orienten en 
l’estudi de la conducta humana complexa (llenguatge i cogni-
ció) des d’una perspectiva funcional-contextual, analitzant 
les implicacions del llenguatge en el desenvolupament de 
l’auto-coneixement, així com en l’àmbit de la Psicopatologia i 
els mètodes de la Teràpia d’Acceptació i Compromís.

La Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT) forma part 
de les Teràpies Contextuals o de tercera generació. La 
seva característica essencial és l'ajust dels seus mèto-
des a les lleis que regulen la condició humana. 

Programa:
En el taller es desenvoluparan els 10 punts que segueixen:

1. La condició humana. La cultura, les contingències i el 
llenguatge.

2. Els problemes psicològics i les taxonomies formals i 
funcionals.

3. L'evitació experiencial destructiva o la in�exibilitat 
psicològica.

4. Alterant l'evitació experiencial i construint un 
repertori alternatiu a través de l’ACT. Pressuposicions 
bàsics, mètodes clínics i fonamentació experimental.

5. Evidència múltiple (casos, assajos controlats i estudis 
bàsics).

6. Els components essencials.

7. Des de l'anàlisi funcional �ns a la � de la teràpia.

8. L’anàlisi funcional i la desesperança creativa: genera-
ció del context / direcció de la teràpia.

9. Generació del context del JO en la clari�cació de 
direcció valuosa i la necessària defusió dels contin-
guts cognitius i el malestar.

10. Pràctica al voltant de l’ACT.

Moderadora:
Rosa TEJEDOR. Psicòloga. Fundació Althaia, Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa. Divisió de Salut 
Mental.

Carmen Luciano
• Catedràtica de Psicologia

Universitat d’Almeria

• Directora de l’Instituto de Terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT), Madrid
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