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1. INTRODUCCIÓ 

Les tècniques psicològiques són recursos/eines pràctics que han de ser adaptades a les necessitats de les dones i a l’acompanyament tenint en compte  la 

creativitat de les professionals que intervenen.  

Per tant aquest dossier no pretén ser una recollida exhaustiva de totes les tècniques psicològiques. És un tot inacabat que s’ha de nodrir de l’experiència de 

l’equip professional, de possibles noves incorporacions i de la tasca quotidiana amb les dones. 

Com en l’elaboració del Model Teòric, treballem des d’ un enfocament  multidisciplinar, sumant les diferents visions, mirades i orientacions de l’equip. 

 
Les eines descrites incideixen en els tres nivells:  

 

  

EINES 

PRAGMÀTIC COGNITIU EMOCIONAL 

En la mateixa línea de reflexió que va dur a construir el marc teòric de l’acompanyament psicològic dels 
PIADs, ara hem recollit algunes de les eines terapèutiques que l’actual equip de professionals estem 

utilitzant en el treball diari. 

Aquest document és el resultat del intercanvi de visions i orientacions, que les professionals hem compartit 
al llarg de varies sessions de treball. 
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A l’acompanyament psicològic  distingim tres fases:  

 

 
La relació  que s’estableix en el procés d’acompanyament ,que  es defineix en termes de coparticipació i confiança, requereix de la professional de la 
flexibilitat idònia per  posicionar-se adequadament en funció del moment del procés  i de la tècnica a emprar. 
Diferents escoles psicològiques defineixen les posicions que el professional ha d’adoptar per afavorir les relacions de coparticipació i introduir les tècniques 

en cada moment.: 

1. Posició de proximitat . La professional valida la realitat que la dona aporta , buscant  i reconeixen els aspectes positius i forts. També detecta el 

patiment i conté la  seva angoixa. Des de la proximitat es manté la capacitat de maniobra  per generar autoestima i reconeixement. 

 

2. Posició intermèdia. Des d’aqueta posició  d’escolta activa la professional recull informació i  afavoreix que la dona trobi les seves pròpies 

respostes. 

 

3. Posició distant . Des de la condició de especialista , la professional es la responsable de constituir un context relacional que faciliti el sentiment  de 

competència en les dones i la possibilitat de canvi. Es des d’aquesta posició que  recolzem o qüestionem certes creences , que introduïm  tasques o 

rituals. 

• On utilitzem tècniques amb l’objectiu d’establir un bon 
vincle amb la dona que permeti treballar la demanda i 
escoltar les seves necessitats. 

Fase inicial 

• Aquí trobem les tècniques més adients per ajudar a la 
dona a acostar-se al seu objectiu terapèutic Fase d’intervenció 

• On s’utilitzen tècniques d’ancoratge i prevenció de 
recaigudes Fase final 
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2. TÈCNIQUES DISTRIBUÏDES SEGONS FASE DE L’ACOMPANYAMENT 

  

Fase final 
On s’utilitzen tècniques d’ancoratge i prevenció de recaigudes 

CARTES TERAPÈUTIQUES LA HISTÒRIA DE LA TEVA VIDA 

Fase d’intervenció 
Aquí trobem les tècniques més adients per ajudar a la dona a acostar-se al seu objectiu terapèutic 

ENFOC 
CONNOTACIÓ 

POSITIVA 
PREGUNTES 
CIRCULARS 

COSTATS 
FORTS 

REDEFINICIÓ ESCULTURES 
TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS 
METÀFORA VISUALITZACIÓ 

CARTES 
TERAPÈUTIQUES 

EXTERNALITZAC
IÓ DEL 

SIMPTOMA 

CADIRA 
BUIDA / 
DOBLE 
CADIRA 

AUTOCARA
CTERITZAC

IÓ 

Fase inicial 

On utilitzem tècniques amb l’objectiu d’establir un bon vincle amb la dona que permeti treballar la demanda i escoltar les seves necessitats. 

ACOMODACIÓ GENOGRAMA FORMULACIÓ D'HIPÒTESIS CENTRAMENT LINIA DE VIDA 
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2.1. ACOMODACIÓ 

 

FASE: FASE INICIAL 

FINALITAT: Poder acostar-se a la dona per tal de crear “L’ALIANÇA” 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

 Són les accions del terapeuta per relacionar-se amb la dona. 

 Són les adaptacions que el terapeuta fa per poder “aliar-se” amb la dona.  

 En  "l’ Acomodació" el terapeuta participa conjuntament amb la dona en l’ exploració de dels canals de 

comunicació per tal de veure si estan o no bloquejats i quins.  

 El terapeuta  “acomoda” les seves intervencions de manera que la dona les pugui acceptar per tal de 

garantir que se senti bé i torni a la sessió següent.   

 Segons Minuchin, hi ha tres tipus de intervencions per aconseguir l’ Acomodació i són: Manteniment, 

Rastreig y Mimetisme. En el Manteniment, s’accepta el que porta la dona, en el Rastreig el terapeuta 

està atent al contingut i insta a la dona a continuar i en el Mimetisme, el terapeuta assumeix l’estil de 

comunicació de la dona. 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL  

Per poder aliar-se, el terapeuta ha d’acceptar l’ organització i l’estil de comunicació de la dona i  “fondre’s” ella. 
La dona, canviarà si el terapeuta ha aconseguit la sintonia amb ella. 

AUTORS I AUTORES: Salvador Minuchin 

 

ACOMODACIÓ 
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2.2. GENOGRAMA 

  

FASE: FASE INICIAL 

FINALITAT: 

Representació ràpida dels complexes patrons familiars que permet fer hipòtesis sobre els problemes 

individuals i el context familiar, inquirir sobre aliances, límits, cicle de vida,.... Aquests diagrames familiars 

ajuden a pensar en termes de relacions, regles i partons de funcionament i també per les usuàries és una 

manera de veure’s diferent, com un tot de interconnexions. Al terapeuta li facilita la formulació de preguntes 

circulars en relació a fets familiars recurrents, patrons, mites,... 

 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 
 
 
 
 
 
 
 

Representació gràfica d’una constel·lació familiar multigeneracional (mínim tres generacions) que registra 

informació sobre els membres de la família i les seves relacions. Inclou informació demogràfica (edats, dates 

de naixement i mort, ubicacions, ocupacions i nivells educatius) i esdeveniments familiars crítics com les 

transicions importants, canvi de relacions, migracions, pèrdues i èxits. 

Generalment es construeix a la primera sessió i després és revisat a mesura que s’oté més informació. 

AUTORS I AUTORES 
M. McGoldrick y R. Gerson - "Genogramas en la evaluación familiar" Ed. Gedisa. Barcelona 

 
 

GENOGRAMA 
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2.3. ENFOC 

 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 
Que la dona o usuària, entengui que el mapa de la realitat que ens presenta es pot canviar i/o 
ampliar. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

L’ ENFOC és una de les Tècniques que la terapeuta pot utilitzar per REDEFINIR. 
 
La terapeuta seleccionarà i organitzarà els elements necessaris per tal de donar un nou sentit i 
qüestionar el malestar que presenta la dona a fi de poder resoldre el conflicte i promoure el canvi. 
 

 
POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN LA 
TÈCNICA: 

 

Intermèdia amb certa distància perquè la terapeuta és com una fotògrafa que juga amb el focus i 
canvia l’angle, decideix destacar alguna escena … 
És necessari que marqui fronteres per poder senyalar els costats forts, les dificultats…  i no ser 
absorbida. 
 

 
AUTORS I AUTORES: 
 

 

Salvador Minuchin 

 

 

ENFOC 
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2.4. CONNOTACIÓ POSITIVA 

 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 
A la seva accepció més senzilla l’objectiu és acomodar, detectar i destacar els aspectes més saludables de la família. 
Aquesta eina reorienta a la família cap a maneres més positives de veure les seves interaccions i facilita al professional 
la construcció de la relació. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

A més d’acomodar la connotació positiva també té una funció reformuladora, ja que redefineix com a positius 
comportaments viscuts com a negatius (ex. Diu molt de la seva tasca com a mare que el seu fill s’hagi independitzat...). 
I el tercer significat la defineix com a intervenció paradògica aplicada a les disfuncions(Ex. Fas molt bé no marxant de 
casa perquè d’aquesta manera els teus pares es sentiran més protegits). 
La connotació positiva només s’acceptarà si es sustenta en dades concretes que la usuària hagi proporcionat a 
l’entrevista que demostrin que és una persona amb recursos. No es pot elogiar a persones que perceps negativament 

AUTORS I AUTORES: 
Selvini Palazzoli y otros (1981) “Paradoja y contraparadoja”- Paidós. Navarro, J. Connotación positiva, en “Técnica y 
programas de terapia familiar”.  Linares, J. L. El terapeuta y su intervención, en “Identidad y narrativa”. 

 
  

CONNOTACIÓ POSITIVA 



 PUNTS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ  
A LES DONES DE BARCELONA 

10 
 

2.5. FORMULACIÓ D’HIPÒTESIS 

 

FASE: FASE INICIAL 

FINALITAT: 

Hipòtesis en grec significa “el que està a sota”, per tant entenem què és aquella suposició que serveix de base a un 
raonament, sense referència a la veritat, com  punt de partida per una investigació. Les hipòtesis, en la preparació d’una 
entrevista, és l’eina que garanteix al professional la conducció de la investigació. La seva funció principal és orientar 
l’activitat del professional per comprendre el funcionament i l’organització de la família i del sistema d’intervenció.  Per tant 
la hipòtesi no és ni veritable ni falsa, si no és més o menys útil. Inclús quan partim d’una errònia també ens dona 
informació valuosa i exclou variables que havien semblat possibles.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

Segons Mara Selvini Palazzoli i altres (1980), les hipòtesis deuran ser sistèmiques, incloure a tots els membrs de la 
família y donar-nos una explicació del funcionament del sistema i de la funció del símptoma o problema. Les hipòtesis 
poden  fer referència a diferents nivells de comprensió (Boscolo y Cechin) 
 

Nivell 1 – té en compta el paper que juga el símptoma o problema en la relació de la parella. El joc es descriu en 
termes de què és el que es dóna i el què és rep. 

 
Nivell 2 – Considera les aliances existents en la família nuclear 
 
Nivell 3 - Es centra en la família extensa i en la funció que té el  mite familiar 
 
Nivell 4 – Estableix quina és la relació entre la família nuclear i les institucions implicades a conseqüència del 

símptoma o problema identificat. 

AUTORS I AUTORES: 

Selvini Palazzoli y otros (1980) – “Hipotetización, circularidad y neutralidad. Tres guías para la conducción de una sesión” 
– Family Process, vol. 29, Bergman, J. Formulación de hipótesis clínicas. “Pescando Barracudas”Paidós, 1987. Papp, P. 
Formulación de una hipótesis. “Proceso de cambio” Paidós, 1988.

 
 Boscolo, Cechin y otros (1987) – Terapia familiar 

sistémica – Amorrortu – Buenos Aires 

 

FORMULACIÓ D’HIPÒTESIS 
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2.6. PREGUNTES CIRCULARS 

 
 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

 
FINALITAT: 
 

L’objectiu de les preguntes circulars és la observació de la diferència. És un manera d’introduir nova 
informació en el sistema familiar. Dóna una visió més amplia del problema. Són molt efectives per aclarir les 
relacions entre els subsistemes familiars i les seves respectives idees.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

Interrogar sobre canvis i diferències que es produeixen en les famílies i poden posar de manifest pautes 
familiars recursives. El professional reuneix i, simultàniament, transmet informació dins del sistema, intenta 
posar de manifest connexions entre persones, accions i percepcions. 
 
Podem diferenciar quatre tipus de preguntes: 
 

1. Preguntes triàdiques. Situen a un tercer com testimoni d’una relació entre altres dos. 
2. Preguntes sobre aliances. Detectar possibles aliances i coalicions. 
3. Preguntes per classificar. Ex. Qui està més convençut de que estàs malalta? 
4. Preguntes hipotètiques. Estimulen a considerar alternatives de pensament i acció. 

AUTORS I AUTORES: 
 

Selvini Palazzoli y otros (1980) – “Hipotetización, circularidad y neutralidad. Tres guías para la conducción de 
una sesión. Ochoa, I. La entrevista circular como intervención, en “Enfoques en terapia familiar sistémica”. 
Rosenthal. La evolución de las preguntas circulares. 

 

PREGUNTES CIRCULARS 
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2.7. COSTATS FORTS 

 

FASE:  FASE D’INTERVENCIÓ 

 
FINALITAT: 
 

Es tracta d’ajudar a ser conscient a la dona de les seves habilitats, trets, costums i maneres de fer que li passen 
inadvertides, així es pot augmentar l’autoestima i l’autoconcepte. Visibilitzant  aquests aspectes s’augmenta la 
capacitat guaridora de la persona 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 
Per mitjà de l’escolta activa verbalitzar les capacitats que la persona posseeix  però no hi para atenció, les minimitza o 
les relativitza, treuen  importància a les coses aconseguides per mèrits propis. Es tracta de focalitzar a la dona en les 
seves habilitats, trets i maneres de fer que ella mateixa verbalitza però valora poc. Verbalitzar 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL  
Si es parla de l’experiència negativa allunyada, si es reconfigura, es fan preguntes i es busquen alternatives la posició 
ha de ser propera. 

AUTORS I AUTORES: Salvador MINUCHIN, Charles FISHMAN 

 

  

COSTATS FORTS 



 PUNTS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ  
A LES DONES DE BARCELONA 

13 
 

2.8. REDEFINICIÓ 

 

FASE: FASE D’ INTERVENCIÓ  

FINALITAT: 
Les persones són modelades pels seus contextos.  
Les dones presenten una explicació de la situació que li genera malestar y de les solucions. L’ objectiu és 
modificar aquesta concepció cap a respostes cognitives, emocionals i afectives diferents. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

 És una de les estratègies per poder qüestionar el malestar. El  qüestionament pot fer-se de forma 
implícita o explícita, directe o indirecte, utilitzar o no paradoxes. 

 La tasca de la terapeuta serà la d’ AMPLIAR o MODIFICAR la definició de la situació problema o del 
malestar.  

 La dona que pateix i demana ajuda porta una geografia de la seva  vida, ha fet una valoració del seu 
problema i de les solucions intentades que en ocasions reforcen el malestar. El terapeuta inicia 
l’Enquadrament tenint en compte el que la dona considera important per seleccionar algunes dades 
que facilitaran la resolució o el canvi. 

 
POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN LA 
TÈCNICA: 

Propera per poder acompanyar en el canvi. 

 
AUTORS I AUTORES: 
 

 
Salvador Minuchin 

 

 

REDEFINICIÓ 
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2.9. ESCULTURES 

 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 
 

Es tracta d’una Tècnica que el que intenta és posar en joc la conducta comunicativa sense haver d’utilitzar la 
paraula. Dit d’una altra manera, és una Tècnica No verbal per expressar de forma gràfica la  relació sense paraules. 

 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es tracta d’una Tècnica Activa relacionada amb el Psicodrama. 

 Es tracta de desenvolupar mitjançant la mímica una situació difícil d’exposar verbalment per tal d’ expressar 
gràficament  l’ interacció, fixant- se en el comportament i en l’ aspecte emocional de la comunicació, no en la  
semàntica. 

 És l’expressió Plàstica simbòlica de l’estructura,  del vincle  i de la relació mitjançant els cossos que són 
modelats per la dona  o altres elements ja que no sempre “l’escultor” no forma part de l’escultura. 

 L’escultura (estàtica)  la realitza la dona i funciona com un model analògic d’una escena de la relació en el 
sistema. (familiar, parella...). 

 Poden ser objecte d’una escultura una dona, una diada o un grup. 
 

Resumint: se li demana a la dona que representi espacialment les relacions familiars 
actuant com un escultor que modela i  situa en l’ espai als diferents membres de la família, parella.., creant un grup 
escultòric que mostra cóm veu les relacions entre/amb ells. 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN 
LA TÈCNICA: 

La terapeuta com a coordinador o director de l’escultura. Proposa a la parella la realització d’un joc per ajudar-la a 
entendre millor la relació. 

AUTORS I AUTORES: 
Duhl, Kantor del Instituto de la Familia de Boston. (1973) També Papp, Silverstein y Carter (1973) del Family Institut 
de N.York. Posteriormente  Andolfi entre  

 

  

ESCULTURES 
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2.10. TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS 

 
 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 
Fer disponible un recurs, entès com a estat emocional, en una situació conflictiva, en la qual la usuària no està 
satisfeta de la seva reacció emocional i/o conducta. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

Una vegada el problema o situació conflictiva definit, s’identifica el o els recursos que  falten per poder enfrontar la 
situació de manera satisfactòria. Concretament, podem fer imaginar a la usuària el com seria la situació si tingués 
el recurs desitjat. També podem recuperar el recurs latent a través de records on s’hagi tingut actiu. En PNL, es 
revisen les modalitats sensorials, és a dir, recuperem la informació visual, auditiva i cinestèsica/emocional que 
ens proporciona el record. Amb el estat de recurs, ancorem l’estat emocional desitjat i es torna a entrar en la 
situació problema amb el recurs. Tornem a revisar la situació problema per testar el funcionament del recurs 
treballat. Si el nivell d’ansietat ha disminuït considerablement, es pot fer una visualització per projectar en el futur 
la modificació (situació problema vinculada al recurs). Si el nivell de preocupació no ha disminuït 
satisfactòriament, es busquen altres recursos per activar-los fins al estat desitjat i projectar-los al futur. 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN 
LA TÈCNICA: 

Propera, calibrant els canvis en el llenguatge corporal. 

AUTORS I AUTORES: Dilts, Grinder i Bandler 

 

TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS 
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2.11. CENTRAMENT 

 

FASE: FASE INCIAL 

FINALITAT: 

 Baixar el nivell d’ansietat 

 Identificació del/s problema/s a treballar 

 Donar una eina de relaxació i contacte amb propis aspectes interns. 

 Establir una actitud d’acceptació dels aspectes més vulnerables. 

 Alliberació emocional 

 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

Se li demana a la dona de seure amb l’esquena recta i amb els peus ben arrelats al terra. Es fan unes 4 o 5 
respiracions complertes, centrant l’atenció en la respiració. Quan la persona ja està connectada amb la 
respiració, se li indica de posar l’atenció als peus, detectant i observant qualsevol sensació que apareixi. Quan 
ja ha completat aquesta observació, es va pujant a les cames, després a la zona del sacro i pubis, abdomen i 
lumbars,  pit i dorsals, coll i cervicals, cara, cap, espatlles i trapezis, braços i mans. A cada zona es deixa el 
temps necessari per a la observació de sensacions. Al final, es proposa intentar sentir tot el cos a la vegada i 
deixar venir la primera paraula que pugui descriure aquesta sensació. També poden sorgir imatges i/o sorolls i 
emocions retingudes. Se indica de deixar sortir el que aparegui, sense interpretar i sense jutjar. Després 
comentem,  tot i mantenint una actitud d’acceptació del estat actual que pot permetre identificar el punt de 
partida. 

POSICIÓ DE LA PROFESIONAL EN LA 
TÈCNICA: 

Propera, assentada davant de la dona i connectada amb el seu procés de observació. Veu suau.  

AUTORS I AUTORES:  

 

  

CENTRAMENT 
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2.12. METÀFORA 

 
 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 

Intervenció cognitiva, fonamentada en la reformulació a través del llenguatge. Poden generar l’ experimentació 
de noves formes de sentir i d’ actuar. 
Ofereix una realitat alternativa, ja que serveix per reestructurar estats d’ànim o relacions interpersonals 
Enriqueix la cerca de solucions. Són útils per vèncer les resistències al canvi. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

La metàfora s’utilitza desprès d’un període d’observació de les interaccions de la persona amb el seu entorn o 
amb el nucli familiar. Es poden emprar imatges genèriques i adaptables a moltes situacions, encara que han 
de contenir elements singulars que la dona hagi facilitat en el seu discurs. 
Per  crear una metàfora es poden fer paral·lelismes entre  un personatge i /o un objecte  i  la persona que es té 
al davant i les seves circumstàncies. L’important és que la professional  introdueixi un nou codi que defineixi i 
reinterpreti  el que està succeint. Sobre la base d’aquest codi es comencen a redefinir les relacions entre els 
diversos membres de la família. 
Coexisteixen diversos nivells de comunicació (digital i analògic) que amplien el significat literal, donant cabuda 
a un llenguatge simbòlic que facilita la interiorització del missatge i ajuda a gestionar la intensitat de les 
emocions. És important la creativitat i estar atenta al llenguatge de la dona 

POSICIÓ DE LA PROFESIONAL EN LA 
TÈCNICA: 

Intermedia 

AUTORS I AUTORES: Virginia Satir 

 

METAFORA 
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2.13. VISUALITZACIONS 

 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 

Les visualitzacions són imatges produïdes pel subconscient, utilitzant la memòria conceptual, emocional i 
sensorial. És important prendre en compte el fet que el cervell no fa distinció entre el vist en la realitat i les 
imatges imaginades. Per tant, les visualitzacions es poden utilitzar per recuperar informació subjectiva 
inconscient, referent a conceptes, estats emocionals o de recursos, com també poden servir, en modalitat 
guiada, per enfocar objectius o evocar estats emocionals o de recurs desitjats en funció del tema o 
problemàtica treballats.  
També és una tècnica, com la metàfora, que pot aconseguir traspassar resistències i arribar a una 
comprensió global d’aspectes interns.  

 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 
 
 
 
 

No hi ha una sola manera de treballar amb visualitzacions. És desitjable, en tot cas, preparar a la persona 
per rebre la informació que pot aportar la visualització amb un estat de relaxació i obertura. També és 
important utilitzar un llenguatge inespecífic, amb l’objectiu de no influenciar la pròpia construcció imaginada 
de la persona què és la que resulta més rica i eficaç. 

 
POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN LA 
TÈCNICA: 
 

Intermèdia 

 
AUTORS I AUTORES: 
 

Emil Coue, Carl Jung 

 

 

  

VISUALITZACIONS 
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2.14. CARTES TERAPÈUTIQUES 

 

FASE:  FASE D’INTERVENCIÓ / TANCAMENT 

FINALITAT: 
Les cartes són un mitjà terapèutic que s’utilitza amb l’objectiu de convertir les vivències en una narració que 
situa i interpreta l’experiència en el curs del temps viscut, i que dota de significat els esdeveniments de la vida 
de les persones. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

Les cartes són un mitjà de comunicació que es pot utilitzar en situacions diverses i amb diferents funcions. El 
moment en què s’escriu també pot variar, i això també influirà en l’objectiu.  Des de la perspectiva estratègica, 
podem distingir entre els objectius implícits i explícits de la carta. 
Poden ser escrites per la pròpia psicòloga, o poden demanar-se a les usuàries com a tasca entre sessions. 
En el cas que sigui la dona qui l’escriu, la carta pot dirigir-se a una persona a qui vol expressar alguna cosa o 
amb qui té un conflicte sense resoldre. Quan qui escriu la carta és la psicòloga, la destinatària pot ser la dona, o 
bé algun membre o membres de la seva família. En aquests casos, hi pot haver un destinatari implícit. 
 
Un tipus de carta escrita per la mateixa usuària en la fase de tancament, seria una carta escrita a ella mateixa 
com a destinatària, explicitant els aprenentatges duts a terme durant l’acompanyament psicològic, les actituds i 
els recursos propis que l’ajuden a estar bé. La dona podria recuperar aquesta carta en moments posteriors, 
especialment en moments de possible recaiguda. 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN LA 
TÈCNICA: 

Depèn del tipus de carta i del seu objectiu. 

AUTORS I AUTORES: 
 

White i Epston: Medios narrativos para fines terapéuticos 
Juan Luis Linares: Identidad y narrativa. La terapia familiar en la práctica clínica 
Beyebach, Mark i Herrero, Marga: 200 tareas en terapia breve 

 

 

CARTES TERAPÈUTIQUES 
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2.15. EXTERNALITZACIÓ DEL SÍMPTOMA 

IQUES 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 
Afavorir que la usuària deixi d’identificar-se amb el problema que la oprimeix i que entengui el significat del símptoma 
en el seu context d’aparició. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

Amb aquest tipus d’intervenció la psicòloga insta a la usuària a cosificar o a personificar el problema que es defineix 
com a símptoma.  
Una de les possibles externalitzacions és l’entrevista al símptoma, que permet conèixer el significat d’aquest. La 
usuària personifica el símptoma i la psicòloga li fa una entrevista. Es plantejarien preguntes com ara: Quan vas 
arribar a la seva vida? Per què vas pensar que et necessitava? Què hi ha a la seva vida que t’ajuda a continuar-hi? 
Què hauria de fer perquè pensessis que ja no et necessita? 
D’aquesta manera la usuària té nous elements per entendre el significat del símptoma i per a introduir canvis en la 
seva vida. Per a això, es requereix una elaboració posterior per integrar els nous significats apareguts en l’exercici a 
una nova narrativa. 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN 
LA TÈCNICA: 

En el cas de l’entrevista al símptoma, més distant en el moment de l’entrevista, i més propera en el moment de 
l’elaboració posterior. 

AUTORS I AUTORES: White i Epston (Medios narrativos para fines terapéuticos) 

 

 

EXTERNALITZACIÓ DEL SÍMPTOMA 
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2.16. CADIRA BUIDA / DOBLE CADIRA 

 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: Desbloquejar aspectes emocionals no resolts de relacions presents o passades 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta d’ubicar en l’espai a la persona amb la qual la usuària té el conflicte, per tal de que pugui expressar-li el 
que sent, i pugui també construir una resposta per part de l’altra persona. 
Per a la usuària, dirigir-se a la persona implicada en el context segur de la sessió, com si aquella estigués 
asseguda davant seu, li permet treballar les emocions de forma directa, sentint-les i expressant-les sense 
necessitat d’interrompre el seu curs natural. Això afavoreix que es disminueixi el dolor i la tensió de reprimir les 
emocions. 
A més, l’activació de l’esquema emocional, que implica aspectes conceptuals, motivacionals i expressiu-motors, 
augmenta la possibilitat de canvi en tots aquests nivells, afavorint la reorganització de l’esquema per a que es doni 
un canvi emocional profund. 
Per tal d’afavorir la reorganització de les emocions implicades, l’exercici requereix una elaboració posterior. 
Una variant d’aquest exercici, seria el denominat per alguns autors “doble cadira”, en el que la usuària 
representaria de forma alternada dues facetes o aspectes d’ella mateixa, la qual cosa permetria treballar dualitats o 
polaritats internes. 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN 
LA TÈCNICA: 

Variarà en funció dels diferents moments del desenvolupament de la tècnica. 

AUTORS I AUTORES: Greenberg  (Facilitando el cambio emocional) 

 

  

CADIRA BUIDA / DOBLE CADIRA 
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2.17. AUTOCARACTERITZACIÓ 

 

FASE: FASE D’INTERVENCIÓ 

FINALITAT: 
Identificar els possibles canvis que hi han hagut en la narrativa de la dona darrera l’acompanyament. Reforçar la 
responsabilitat de la dona en la construcció de la seva història. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pot ser interessant demanar una segona autocaracterització al final de l’acompanyament com tancament del treball. 
Es presenta com una tasca de tancament per valorar els canvis que hi han hagut després de l’acompanyament. Les 
indicacions són les mateixes:  
 
Escriure una descripció pròpia en tercera persona, “com si l’escrivís un bon amic o amiga que et coneix molt bé i que 
t’aprecia, com si fossis el personatge d’una novel·la i el narrador parlés de tu, és a dir que et coneix millor que tu 
mateixa. Explica també com el personatge ha arribat a ser com és”. 
 
 A l’ultima sessió podem llegir i comparar la que es va fer al inici de l’acompanyament amb la nova autocaracterització. 
D’aquesta menera podem veure amb la dona es moviments que hi han hagut en el seu autoconcepte, i la seva 
valoració, així com les explicacions alternatives amb noves perspectives de la seva història, que la dona ha pogut 
elaborar a l’espai de l’acompanyament .  

POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN 
LA TÈCNICA: 

Propera 

AUTORS I AUTORES: 
 

Técnica narrativa, constructivista. Kelly, Mahoney. 

 

  

AUTO CARACTERITZACIÓ 
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2.18. LA LÍNIA DE VIDA 

 

FASE:  FASE INICIAL 

FINALITAT: Conèixer la història de la dona des de la seva subjectivitat; generar hipòtesis. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

És una representació visual d’aquells esdeveniments o etapes que han tingut una influència important en la vida de la 

dona fins al moment actual,  des de la seva subjectivitat, posant de manifest el que és més significatiu per a ella, ja 

sigui en positiu o en negatiu.   

Tasca entre sessions. Ha de dibuixar una línia en un full. Aquesta representa la seva vida fins al moment actual, i en 

ella ha d’anar marcant fets o etapes significatives, posant l’edat que tenia si la recorda, i un títol a allò que va passar. 

També pot afegir el que va sentir o el que va suposar per ella.   

En la sessió, ens l’explica de forma més detallada (el que va passar, sentiments, idees, decisions, etc). Algunes 

preguntes que podem plantejar: Com se sent veient reflectit el més important que li ha passat? S’ha sorprès o ha 

aprés alguna cosa que no havia vist fins ara? L’ajuda a entendre com ha arribat fins on es troba ara? Hi ha algun 

aspecte del passat sense tancar? Algun aspecte del que reflecteix la línea de la vida es relaciona amb el que li està 

passant ara? 

Aquesta tècnica permet recuperar recursos i aprenentatges que s’han donat en situacions difícils de la vida i realitzar 

una presa de consciència que afavoreixi un posicionament sobre la pròpia vida, i la responsabilització que la dona fa 

d’aquest. Permet fer una integració de passat i present, així com arribar a integrar el futur en un moment més avançat 

del procés. 

POSICIÓ DE LA PROFESIONAL 

EN LA TÈCNICA: 
Propera 

AUTORS I AUTORES:  

 

 

  

LA LINEA DE VIDA 
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2.19. TANCAMENT 

 
 

FASE: FASE DE TANCAMENT 

FINALITAT: 
 

Finalitzar l’acompanyament amb una integració de la vida de la usuària i una mirada amb nous significats cap el futur. 
Es reforça la responsabilitat i autoria per part de la de dona de la seva pròpia història, i d’aquesta  manera el seu 
apoderament. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA: 

Es pot demanar en la penúltima sessió com tasca per realitzar a casa, i es comenta a l’ultima sessió.  
 
Imagina que la teva vida és un llibre, quans capítols tindria? Com es dirien? Cóm es titularia el llibre? A l’ultima sessió  
ho comentem amb la dona Podem explorar: com s’ha sentit? Ha tingut dificultats? Quins criteris ha utilitzat per 
estructurar la seva narrativa? Com una segona part de la tècnica, i amb la fi de insistir en la responsabilitat de la dona 
vers la seva pròpia vida, podem demanar-li que imagini  cóm vol que es digui el proper capítol. Així de forma simbòlica 
la dona  es planteja un camí de canvi, des de els seus desitjos i necessitats. 

POSICIÓ DEL PROFESIONAL EN 
LA TÈCNICA: 

Propera 

AUTORS I AUTORES: Técnica narrativa, constructivista. Kelly, Mahoney. 

 

TANCAMENT 

LA HISTÒRIA DE LA TEVA 

VIDA. 


