Experiències Innovadores
en l'Àmbit de la Salut
Mental

Fitxa Tècnica
Codi:
CEINACS-I3-2020-6
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals de la Salut Mental
Objectius:
Aprofundir en les eines de funcionament de dispositius en salut mental que funcionen més
enllà de la dimensió clínica. Dispositius que promouen la construcció participativa de
processos de salut.
Cursos associats:
Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva (Edició Barcelona)
Dates:
del 05/06/2020 al 20/06/2020
Horari:
●
●

Divendres alterns de 18.00 a 21.00 h
Dissabtes alterns de 9.00 a 14.00 h (i alguns dissabtes de 16.00 a 20.00 h)

Ubicació:
Centre Civic Convent de Sant Agusti
C/ del Comerç 36 - BARCELONA.
------------------------------------Fundació Congrés Català de Salut Mental
C/ Aragó, 141 - 143. 4art - BARCELONA
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
4 ECTS
Preu:
360 €
Docents:
Ángel Martínez Hernáez
Alfredo Olivera

Contacte:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per
a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Mòdul:

M7. Experiències innovadores en l'àmbit de la Salut mental

ECTS:

4

Durada:

40 h.

Contingut:

1. Ràdio "La Colifata", primera emissora realitzada des d'un hospital
Psiquiàtric a Argentina.
Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació
d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (I)
2. Ràdio Nikosia, primera emissora a Catalunya i Espanya realitzada per
persones amb problemes de salut mental.
La possibilitat del dir.
La ràdio com a espai per a la paraula vetllada.
L'empoderament i altres conseqüències directes del fer radiofònic.
La creació col·lectiva de continguts i pràctiques.
Nous contextos de possibilitat per a la bogeria.
Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació
d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental.(II)
3. Intervoices.
Donar-li un lloc a les veus en salut mental. Eines i treballs en grup.
4. Oci, Salut Mental i Diversitat Funcional
La noció d'oci a debat. De entretenir a conscienciar?
5. Drets humans i Salut Mental.
Drets humans. Per què encara és una assignatura pendent?
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