
 
 
 

 

 

GRUP  DE PSICOTERÀPIA  ANALÍTICA RELACIONAL I MINDFULNESS 
Professionals psicoterapeutes:  
Maite Jordán. Psicoterapeuta relacional i de família. Brainspotting. Meditació. 
 Conxita Vidal. Psiquiatra/M.Int-Psicosomàtica. Psicoterapeuta relacional, EMDR, BSP. Hipnosi Clín. Mindfulness. 
http://synapsepsicoterapia.com/. Tels 934100405, 656233093. Correu-e: synapsepsicoterapia@gmail.com 
 

 

La teràpia grupal afavoreix el creixement de les persones. Mitjançant el treball 
en grup es pretén que cadascun dels participants reflexioni i aprengui des de 
diverses òptiques la manera de fer front als conflictes. 

 
 
Els conflictes o problemas que ens porten a la teràpia poden sorgir de qualsevol situació o tema de la 

vida, per això es procura que els grups siguin de característiques semblants o compatibles però és bo 
que algunes característiques siguin diferents per afavorir el contrast de parers i visions. 

Les finalitats d’una psicoteràpia de grup són: 

 Fomentar el benestar emocional i la salut mental dels participants. 

 Alleujar  els símptomes corporals i manejar-los millor. 

 Millorar les nostres reaccions davant de l’ansietat, l’ànim baix o la impulsivitat. 

 Canviar les relacions interpersonals per mitjà d’una millor expressió verbal. Aprendre a 
relacionar-se amb els altres. Potenciar les característiques personals pròpies favorables. 

 Facilitar la comprensió dels altres i de les pròpies dificultats. 
 

La durada del grup és d’un any. Per participar-hi, cal fer abans una entrevista amb una psicoterapeuta 
del centre.  

Els membres del grup s’han de comprometre a assistir-hi, a ser puntuals, a mantenir la confidencialitat 
sobre el que es digui i a respectar els comentaris i les intervencions dels participants. 

El grup es reuneix quinzenalment i les sessions duren una hora i mitja. 

En cas de precisar control psicofarmacològic, queda inclòs en el preu i el durà a terme la psiquiatra del 
centre al final de la sessió del grup. 

Per sol·licitar l’entrevista amb la psicoterapeuta i preinscriure-us al grup: Tel. 934100405, 656233093 
(places limitades, grup reduït). Preu: 15€ per sessió. 

http://synapsepsicoterapia.com/el-nostre-espai-psicoterapeutic/gruppedres/

