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Les Interferències 
Parentals com a Forma 
de Maltractament Infantil

A càrrec de:

Mila Arch Marín
Dra. en Psicologia. 
Psicòloga Sanitària i Forense. 
Departament de Personalitat, 
Avaluació i Tractaments 
Psicològics de la Universitat de 
Barcelona.

Les Interferències 
Parentals com a Forma 
de Maltractament Infantil

formacio
Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
NIF G58780610 - in fo@scr i tc .cat - www.scr i tc .cat

Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim 
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria.

• Places:  Màxim 22 inscrits. Limitades per rigorós ordre 
d’inscripció

• Data:  Divendres 29 de gener de 2016, de 9 a 13:30 i 
de 15 a 18:30h.

• Durada:  8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc:  ATRA
 C. Gran de Gràcia 239, 2n - 2a 
 08012 Barcelona

• Preus:
 Socis de l’SCRiTC 65 euros
 No socis 105 euros
 Estudiants i residents* 55 euros

*Els estudiants i residents han d’adjuntar la documentació acreditativa 
enviant un correu a info@scritc.cat un cop hagin fet el pagament.

• 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 al públic: Dilluns, dimecres i divendres 
de13:30 a 17:00h

• Inscripció:  11-12-2015 al 22-01-2016

El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim d’inscripcions. Un cop 
confirmada la realització del curs, cal efectuar el pagament com a màxim una 
setmana abans del seu inici a través del web de l’SCRITC mitjançant el 
sistema de pagament segur PayPal.



es interferències parentals són 
una problemàtica força freqüent. 
Actualment són conceptualitzades 
pels professionals com una forma de 
maltractament infantil.

La literatura científica disponible sobre 
aquesta problemàtica adverteix clarament del risc de 
greus conseqüències pel correcte desenvolupament 
dels menors que es veuen atrapats en aquestes dinàm-
iques familiars disfuncionals. Tanmateix, s’ha constatat 
que els efectes negatius derivats del dany en les 
relacions parento-filials persisteixen en l’edat adulta.

La informació disponible sobre les conseqüències 
que pot patir un menor a causa d’un procés greu 
d’interferència parental ens mostra com a més 
freqüents a curt i mitjà termini els trastorns d’ansietat, 
les alteracions en el son i l'alimentació, els trastorns de 
conducta, els sentiments de desemparament i rebuig, 
l'aprenentatge vicari d'estratègies de manipulació en la 
resolució de conflictes, o l'afectació del desenvolupa-
ment de l'autoconcepte i l'autoestima. Entre els efectes 
descrits a llarg termini destaca el dèficit d'autoestima 
juntament amb sentiments d'auto menyspreu, la 
depressió i l’abús de substàncies. 

Objectius:
• Oferir formació especifica i aplicada sobre les interfer-
ències parentals per tal de facilitar la tasca dels 
professionals.

• Des d’una perspectiva eminentment aplicada, el curs 
ofereix eines pràctiques per a un abordatge adequat 
d’aquestes situacions.

Metodologia:
Es combinarà la classe magistral amb activitats 
pràctiques al voltant d’estudi de cas, l’anàlisi d’articles 
i/o altres materials audiovisuals de tipus pràctic.

L PROGRAMA:

• Marc general relacionat amb les 
ruptures familiars.

• Disfuncions en casos de separació i 
divorci: sobrecarrega,  parentificació, 
mediatitzacions, etc.

• Rebuig a l’altre progenitor i ‘falses’ 
denúncies de maltractament, 
negligència o abús sexual.

• Avaluació i intervenció.

• Doctora en Psicologia. Psicòloga 
Sanitària i Forense.

• Professora Associada de 
Psicopatologia Forense a la 
Universitat de Barcelona.

• Consultora del Grau en Criminologia de la UOC.

• Mediadora Familiar Habilitada.

   A càrrec de: Mila Arch Marin


