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OBJECTIUS DEL SEMINARI
• Identificar i significar les conductes de risc detectades
• Abordar les especificitats de l’adolescència i la majoria 
d’edat en acolliment i adopció
• Analitzar i reflexionar empíricament sobre les ruptures 
en acolliment i adopció, presentant estratègies i progra-
mes innovadors per abordar-les
• Ajudar als professionals per tal que puguin generar 
respostes creatives, adaptades a les necessitats dels 
protagonistes de l’acolliment familiar i l’adopció, especial-
ment en moments de ruptures de convivència

A QUI ES DIRIGEIX
• Professionals que treballen en el camp de l’acolliment i 
l’adopció: psicòlegs, professors, pedagogs, educadors, 
coach familiars, etc., tant de la xarxa pública com privada.
• Famílies adoptives o acollidores que desitgin conèixer 
més recursos per a la prevenció de conflictes
• Professionals d’Intress
• Persones interessades en general

23 i 24 d´octubre de 2012
Palau Robert. Sala Cotxeres

Seminari:

PreU del 
seminari:
120 €

COM formaliTzar la inscrició:
Enviant un mail a lperez@intress.org indicant nom i 
cognoms, telèfon, e-mail, entitat i professió i adjuntant el 
justificant de la transferència realitzada al número de 
compte 2100-3372-26-2500004931.

LLOC:
Palau Robert. 
Sala Cotxeres 
Passeig de Gràcia, 107 
08008 Barcelona
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FÒRUM PER LA REFLEXIÓ 
(PREVI AL SEMINARI)

Des d’Intress volem oferir l’oportunitat a profes-
sionals, famílies, persones acollides, adoptades 
i representants de l’Administració de trobar-se 
en un fòrum on cada qual assumeixi el rol 
d’expert.
La nostra voluntat és que cada representant 
contribueixi a activar un diàleg obert i reflexiu 
que ens permeti arribar a tenir una mirada més 
oberta i creativa.
El dilluns 22 d’octubre, de 17.30 a 19.30 tindrà 
lloc aquesta fòrum previ al seminari i de partici-
pació gratuïta, en què recollirem inquietuds i 
suggeriments de les persones allà reunides i 
que ens serviran per il·lustrar les tendències del 
seminari.
Si t’interessa participar contacta amb nosaltres.

L’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer d’Intress 
per tal de gestionar aquest seminari i informar-lo d’altres actes organit-
zats per l’entitat. Les seves dades no seran cedides a tercers. En 
qualsevol cas pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
o oposició adreçant un escrit a Intress, al carrer Pintor Tapiró 4, 08028 
de Barcelona, indicant Àrea LOPD Seminari Adopcions, o bé a través de 
correu electrònic a lopd@intress.org.



Les famílies que acullen o adopten un menor poden 
viure situacions de conflicte i inestabilitat quan 
aquest arriba a l’adolescència.

Notícies que arriben des de diferents Comunitats 
Autònomes remarquen la preocupació de 
l’Administració i de molts professionals per la quan-
titat d’acolliments i adopcions en què es produeixen 
ruptures de convivència. Es fa evident i necessari 
intervenir per garantir la continuïtat dels vincles 
construïts, malgrat els conflictes.

L’experiència en la intervenció posa de manifest la 
necessitat d’analitzar i interpretar el que passa en 
aquestes situacions, valorant la vinculació entre el 
menor i la família. Això serà imprescindible de cara a 
poder reparar les conseqüències de la ruptura i 
prevenir-la, tant en els menors acollits i/o adoptats 
com en les famílies d’acollida i/o adoptives.

L’ús de les narratives s’ha evidenciat com una estra-
tègia adequada que ajuda a totes les parts a 
connectar emocionalment.

EL SEMINARI EL PRESENTA INTRESS, entitat 
amb més de 15 anys d’experiència en la gestió de 
serveis d’adopció i acolliment, formant a professio-
nals i donant suport a famílies tant en el procés pre 
com post adopció i acolliment.

ALBERTO RODRÍGUEZ, psicòleg i terapeuta familiar 
de la Cooperativa d’Iniciativa Social AGINTZARI 
coordinarà les diferents sessions del seminari. 
Alberto Rodríguez es expert en la prevenció de 
situacions de conflicte en famílies adoptives i acolli-
dores.

9.30 - 10.00:Presentació
Pilar Núñez, Directora de l’Àrea d’Infància i Família 
d’Intress
“Mantenir el vincle més enllà de la crisi”

10:00 - 14:00

• Acolliment Familiar i Adopció: Dues mesures amb 
més similituds que diferències
• Necessitats i dificultats de les persones acollides i 
adoptades i les seves famílies: Entenent el significat 
de la seva conducta
• Conductes de risc a l’adolescència i la majoria 
d’edat en acolliment i adopció
• Les ruptures en les adopcions i els acolliments: Rea-
litat i claus pel seu abordatge
-El paper de la família biològica
-El treball sobre la història de la vida
-Presentació del programa CASES CONNECTADES 
EN XARXES
-La intervenció en grup

14:00 - 16:00:Descans

16:00 - 19:00:ContINGUT prÀctic: 
• Narratives en acolliment i adopció: una estratègia eficaç 
per la prevenció de ruptures de convivència (exposició 
tècnica)
• Abordatge d’un cas en directe o vídeo gravat d’una 
intervenció en la que s’han detectat problemes de 
conducta en l’etapa de l’adolescència en una família 
adoptiva. Reflexions sobre el cas, proposta d’intervenció 
i estratègies més eficaces

09:30 – 11:30:L’acoLLIMENT en fa-
mÍlia extensa:necesSiTATS I di-
ficultaTs. 
• Processos claus en l’acolliment en família extensa. 
Conflictes i estratègies prioritàries pel seu abordatge
• L’adolescència en l’acolliment en família extensa

11:30 – 12:00:Descans

12:00 - 14:00

• Presentació per part del SERVEI D’ACOLLI- 
MENTS FAMILIARS D’INTRESS d’un cas en què 
s’han detectat indicadors de risc de ruptura en 
l’acolliment familiar. Valoració de l’estratègia que 
s’està duent a terme. S’abordaran altres claus 
d’intervenció amb la participació dels assistents

14:00 - 16:00:Descans

16:00 - 19:00:TAULA RODONA 
• Noves necessitats detectades en l’acolliment i 
l’adopció
• Participació dels equips d’Intress, Agintzari, agents 
de la xarxa d’atenció i Administració

19 - 19.30:Conclusions i clausura

Dimarts 23 d’octubre de 2012 Dimecres 24 d’octubre de 2012

SEMINARI: L’ADOPCIÓ I L’ACOLLIMENT FAMILIAR Eines per prevenir les ruptures de convivència EN L’ADOLESCÈNCIA

L’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer d’Intress 
per tal de gestionar aquest seminari i informar-lo d’altres actes organit-
zats per l’entitat. Les seves dades no seran cedides a tercers. En 
qualsevol cas pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
o oposició adreçant un escrit a Intress, al carrer Pintor Tapiró 4, 08028 
de Barcelona, indicant Àrea LOPD Seminari Adopcions, o bé a través de 
correu electrònic a lopd@intress.org.


