
Gestalt Play Therapy.

Trobades inspirades pel projecte de sessions dominicals

Fundació

1. Presentació  

- On estic jo ara 

- Les trobades Internacionals

- Agenda avui 

Experiència gargot 

2. Estat de la qüestió: Berta Clotet 

 

Experiència amb cartes : com ens sentim amb el que hem sentit.

 

3. Resum del que vam parlar la 

horaris). El dol. 

 

4. La teràpia online: acordar materials, 

whatsapp, col·laboració pares…

El dibuix, el fang, les cartes, els ninos 

El treball amb els pares

 

5. La Violet i el seu llibre, Ventanas a nuestros Niños

• Teràpia Relacional.

• Teràpia Holistica

• Els nens venen a teràpia : Dificultats per fer bon contacte i sentit de si mateixos inhibit.

• Les emocions a la teràpia.

• Sentir-se Segur

• L Atenció al cos.

 

6. El joc es algo serio: Peter Motola: 

El llibre “Ventanas a nuestros Niños” 

“Qui ha dit que la teràpia no pot ser divertida” Violet Oaklander

 

 EL cicle

Experiència Imaginació: 

Narrativa/elaboració de la metàfora

ells – El sentit/ fer-se càrrec

Experiència Ninos: la part de tu que esta a gust confinada

7. Preguntes i Respostes 

 

8. Experiència de tancament: 

 

 

Gestalt Play Therapy. El model oaklander: ús en temps de drisis i mitjà virtual

Trobades inspirades pel projecte de sessions dominicals “Just for Now” de Karen Fried, membro cofundador de la 

Fundació Violet Solomon Oaklander. www.VSOF.org 

9/5/20 

Les trobades Internacionals 

Estat de la qüestió: Berta Clotet i Júlia Oroval. 

: com ens sentim amb el que hem sentit. 

ue vam parlar la setmana passada: trobar-los on estan, ser flexibles

online: acordar materials, possibilitats de la plataforma, enviar dibui

whatsapp, col·laboració pares… (Karen Fired, Giandomenico Bagatin) 

El dibuix, el fang, les cartes, els ninos (caixa de sorra) , titelles. 

El treball amb els pares 

Ventanas a nuestros Niños. Com esta present la Gestalt

Teràpia Relacional. 

Teràpia Holistica 

Els nens venen a teràpia : Dificultats per fer bon contacte i sentit de si mateixos inhibit.

Les emocions a la teràpia. 

se Segur 

L Atenció al cos. 

Peter Motola:  

entanas a nuestros Niños” en 16 idiomes 

“Qui ha dit que la teràpia no pot ser divertida” Violet Oaklander 

EL cicle 

Experiència Imaginació: imagina que ets un roser;  Experiència Sensorial– dibuixa, moldeja….

Narrativa/elaboració de la metàfora - parla de tu mateix com si fossis…, fer que parlin entre 

se càrrec de les projeccions: alguna cosa   del que has dit q

: la part de tu que esta a gust confinada (Kristine Mcenna) 

 

Experiència de tancament: consell (Inez Tiger) – sobre sortir al carrer de nou.

temps de drisis i mitjà virtual. 

embro cofundador de la 

flexibles (tarifes i 

a, enviar dibuixos per 

Com esta present la Gestalt en el model. 

Els nens venen a teràpia : Dificultats per fer bon contacte i sentit de si mateixos inhibit. 

dibuixa, moldeja….-  

…, fer que parlin entre 

alguna cosa   del que has dit quadra amb tu??  

sobre sortir al carrer de nou. 

 


