Experiencias
Innovadoras en el
Ámbito de la Salud
Mental

Fitxa Tècnica
Codi:
CEINAMCS-I1-2020-2
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.
Dates:
del 05/06/2020 al 20/06/2020
Horari:
Divendres de 17.00 a 21.00 hores - Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores
Ubicació:
Fundación Manantial - Calle del Poeta Esteban Villegas, 12 (MADRID)
Impartició:
semipresencial
Durada:
4 ECTS
Preu:
360 €
Direcció:
Ángel Martínez Hernáez
Coordinació acadèmica:
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Docents:
Alfredo Olivera
Sara Toledano Márquez
Contacte:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
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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