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RESUM
En el present article volem exposar la nostra experiència en el treball en equip, les videogravacions
i la formació mitjançant casos reals dins el camp de la psicoteràpia. Durant els darrers cinc anys, en
el nostre servei d'atenció psicològica, hem introduït diversos mitjans tècnics i d'organització dels
recursos humans amb la finalitat de fer-ho possible. En l'exposició que farem a continuació,
detallarem els avantatges i inconvenients que hem trobat i la forma emprada per resoldre els
obstacles d'aquesta modalitat de treball. Per aquest propòsit descriurem amb detall les
característiques del nostre servei, els objectius del treball en equip i amb videogravacions, la forma
de plantejar-ho als nostres clients, els aspectes tècnics emprats, i aportacions de la vivència dels
professionals, alumnes i clients implicats en aquest format de treball.
Paraules Clau: treball en equip, videogravacions, teràpia breu, formació, psicoteràpia.
VIDEO RECORDINGS AND TEAMWORK IN PSYCHOTHERAPY. AN APPLICATION
EXPERIENCE.
ABSTRACT
In this article we intend to present our experiences in teamwork, video recordings and training with
real cases in the field of psychotherapy. During the last five years in our clinical practice we have
introduced various technical devices and human resource combinations in order to make it possible.
The presentation will then detail the advantages and disadvantages we found and the way we solved
the obstacles we came up with in this type of work. For this purpose we will describe in detail the
features of our service, the objectives of teamwork and video recordings, how to put it to our
clients, the technical devices used and contributions from the experiences of professionals, students
and patients involved in this format of work.
Key Words: teamwork, video recordings, brief therapy, training, psychotherapy.

1. El nostre Servei
El nostre equip de treball està format per dos psicòlegs que fan funcions de terapeutes i formadors.
A més d'aquests professionals, l'equip també es composa dels alumnes del Màster en Intervenció
Psicològica en la Infància i Adolescència d'Es Calidoscopi que, en la part pràctica de la seva
formació, integren l'equip de treball juntament amb el terapeuta/tutor de pràctiques assignat. Els
alumnes del nostre màster són amb més freqüència psicòlegs, tot i que en funció de la promoció
també l'integren psicopedagogs, mestres, educadors socials, etc. Des del nostre punt de vista,
enriquir l'equip amb diferents especialitats procedents dels camps educatiu, clínic i social és un punt
a favor d’aquest, la qualitat de les intervencions i la formació.
Pel que fa als models teòrics de referència i la formació dels dos terapeutes, hem de dir que es basen
en els models de la teràpia breu estratègica (Nardone, G. I Portelli, C., 2005) i la teràpia breu
centrada en les solucions (Berg, I.K., & Miller, S.D., 1996). Compten amb una experiència en
psicoteràpia d'uns vint anys, d'entre els quals els darrers quinze han estat centrats en l'aplicació dels
esmentats models.
Els casos que s'atenen en el nostre Servei cobreixen un ampli ventall de tipologies de problemes.
Una bona part de les consultes són per atendre problemes en la infància i l'adolescència tot i que
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habitualment també atenem demandes de persones adultes. Problemes de comportament, ansietat,
estat d'ànim i les dificultats escolars, són demandes típiques en la nostra consulta. Tot i que els
nostre servei és privat, també formam part d'una llista de psicòlegs als qui el Govern Balear a través
de la Direcció General de Menors i Famílies deriva casos de conflictes intrafamiliars. Darrerament
ens hem incorporat també al Grup d'Intervenció en l'Assetjament entre Iguals (GIAI) coordinat pel
Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears i Govern Balear. A més, els dos terapeutes
col·laborem a través de l'Associació ADISEB en el programa d'intervenció en violència filioparental de la Direcció General de Menors i Famílies del Govern Balear.
2. Objectius del treball en equip i les videogravacions
Ens hem centrat en dos objectius claus en la introducció del treball en equip i les videogravacions
en la psicoteràpia: per una banda, intervenir amb més recursos terapèutics i per altra, formar amb
una eina d'aprenentatge realment significativa: els casos reals.
Justament per que la base dels nostres models teòrics és constructivista, amb l'equip no pretenem
trobar una eina contra la subjectivitat en l'anàlisi dels problemes de les persones i les relacions
humanes. Tot i així, a efectes pràctics, sí hem vist un fet: quantes més visions, més opcions en la
intervenció. I el tòpic “quatre ulls veuen més que dos” pren sentit en el treball psicoterapèutic de les
nostres sessions. Tenir més visions segurament no suposa major objectivitat, però aporta la
creativitat de diferents professionals en la resolució d'un problema. Amb aquests mitjans, sovint els
processos d'intervenció son més ràpids i per tant, més eficients.

Figura 1*
3. Com oferim aquesta opció als nostres clients
Les persones que acudeixen a la nostra consulta, reserven telefònicament una hora que el propi
terapeuta els facilita. En cas de voler fer una consulta per una altra persona (fet habitual quan son
els pares qui prenen la iniciativa d’ajudar el seu fill/a), els proposam informar-la i convidar-la a
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venir, respectant la negativa si fos el cas i oferint la modalitat de treball indirecta (ajudar el nin a
través dels pares). Una vegada reunits, el terapeuta exposa el format de feina i les opcions, sempre
voluntàries, del treball en equip i la videogravació. El document escrit que demana pel consentiment
d’aquestes modalitats de treball és una adaptació de l’aportat per Rodriguez-Arias, J.L. i Venero, M.
(2006). La protecció de les dades i la confidencialitat són quelcom que explicam amb els detalls
necessaris per a que les persones ateses es sentin còmodes i en un entorn segur, que fomenti
l’aliança terapèutica (Escudero, 2009) i que faciliti l'exposició i expressió de la demanda que els ha
duit.
Les opcions que les persones poden triar son les següents i poden acceptar-les o no en funció del
que els sigui més còmode i sense prejudici del terapeuta, que sempre accepta les condicions sense
demanar explicacions, insistint en la comoditat de les persones ateses com a primer criteri:
a.- acceptar o no el treball en equip: l'equip terapèutic pot estar veient la sessió en directe mitjançant
les càmeres situades en la sala adjunta al despatx on es realitza l'entrevista.
b.- acceptar o no la videogravació: l'equip pot enregistrar la sessió i fer-ne us amb tres finalitats que
també s'exposen a les persones ateses:
1.- l'assistencial: visionar els vídeos amb l'objectiu d'estudiar el cas i analitzar les opcions
d'intervenció.
2.- de recerca: visionar els vídeos amb l'objectiu de millorar l'atenció prestada i comprovar el seu
resultat.
3.- de docència: visionar els vídeos amb l'objectiu de la formació a professionals.

Figura 2*
Abans de començar la primera entrevista el client sap que totes les opcions estan sempre subjectes
al secret professional i en forma confidencial. Si ha acceptat el treball en equip, passem a presentar
la persona o la família a l'equip terapèutic i fetes les presentacions, comença l'entrevista. Si algú de
la família coneix un membre de l'equip, (fet força infreqüent) la persona de l'equip es retira del cas.
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Si les persones ateses no accepten l'equip, aquest treballa amb el visionat de gravacions d'altres
casos, el terapeuta tanca les càmeres i comença l'entrevista prescindint d'aquests mitjans.
També en cas d'acceptació, s'informa a les persones que després de l'exposició del problema o l'estat
actual d'aquest (en cas d'entrevistes posteriors a la primera) en el transcurs de la segona meitat de
l'entrevista el terapeuta es reunirà amb la resta de l'equip durant un màxim de 10' per debatre
aspectes importants del cas i sobre tot, les propostes d'intervenció que estarem a punt de proposar.
Pel que hem vist, habitualment les famílies aprofiten aquest interval per seguir cercant solucions
després d'haver començat a canviar la perspectiva sobre el problema i en alguns casos, en tornar de
la pausa, ells mateixos aporten idees francament útils per a la intervenció.
Pel que fa a la llei orgànica de protecció de dades, dir que és un aspecte francament rellevant dins
la psicologia i en especial, en el nostre cas es torna més subtil amb l’ús de material audiovisual.
El dret a la protecció de dades personals és un dret fonamental de totes les persones de control en
l’ús que es fa de les dades personals, per evitar que a través del tractament de dades la nostra
intimitat quedi afectada i els demés drets fonamentals i llibertats públiques. La llei orgànica de
protecció de dades es va aprovar el 13 de desembre 15/1999.
El Reglament General de Protecció de dades es va aprovar el 25 de Maig de 2016 i s’aplicarà
totalment el 25 de Maig de 2018.
El passat mes de desembre la Unió Europea va autoritzar les noves directrius sobre la aplicació del
Reglament General de Protecció de dades (RGPD UE 2016/679). El grup de treball de l’article 29
va adoptar una sèrie de decisions respecte al RGPD. Poden consultar-se aquestes novetats en els
articles 20, 37 i 4.23.
4. La part tècnica
Una part essencial d'aquest treball en equip és la vessant tècnica que el possibilita. Actualment en el
nostre servei, comptam amb el següent material:
- 2 videocàmeres
- 1 micròfon de taula
- 1 ordinador muntat amb dues capturadores de vídeo i un programa especial per al muntatge.
- 2 pantalles de 32'' per al visionat en directe i enregistrat de les sessions.
- 4 parells d'auriculars per a l'escolta en directe i enregistrat de les sessions.
En el despatx on es realitzen les entrevistes, hi han instal·lades les dues càmeres, una que enfoca a
les persones ateses i l'altra que enfoca el terapeuta. Damunt la taula hi ha el micròfon. Mitjançant
cable digital, els tres dispositius estan connectats amb l'ordinador de la sala adjunta a aquest
despatx. En aquesta hi ha, a més de l'ordinador, les dues pantalles i els jocs d'auriculars.
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Figura 3*
Des d’enguany, també hem inclòs un darrer recurs pel que fa a la transcripció de la informació
escrita referent a cada cas. Mitjançant un sistema amb accés a internet, i amb les pertinents mesures
de seguretat quant a les dades, tenim la possibilitat de compartir un mateix document, on hi poden
aportar anotacions tant el terapeuta com els membres de l’equip. Les anotacions s’actualitzen de
forma instantània i això permet una comunicació terapeuta-equip, a més de la que ens proporciona
la reunió de la pausa. També permet un treball de preparació de les sessions accessible a tot l’equip
i anotacions posteriors a l’entrevista, molt importants per al correcte seguiment del cas.
Fins el curs 2015-2016, una vegada enregistrades les sessions teníem una feina d'edició de vídeo, en
la que havíem de muntar els dos plànols i les pistes de so mitjançant un programa d'edició.
Enguany, un tècnic en informàtica ens ha dissenyat un programa (Mateu Piñol, V., 2016) per a
muntar i processar els vídeos de les sessions sense necessitat d'edició, obtenint com a resultat, un
arxiu de vídeo amb el muntatge dels dos plànols. Des del programa de muntatge es capturen les
dues videocàmeres i el micròfon i es desen a l'ordinador. Posteriorment es genera, amb una sola
instrucció, un arxiu de vídeo on apareix sincronitzada la imatge de les dues càmeres i l'àudio del
micròfon.
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Figura 4
Aquest recurs ha suposat un gran avanç en agilitzar la feina per tenir les sessions preparades per al
treball d'anàlisis. Per nosaltres és important tenir les condicions apropiades per ser àgils en aquesta
organització i poder dedicar temps i esforços per a treballar amb els casos sense que els aspectes
tècnics requereixin massa la nostra atenció.
En darrer lloc, hi ha la part d'arxiu de les gravacions de les sessions. Amb aquest objectiu, comptam
amb el programa VeraCrypt d'encriptació (IDRIX, 2013), que encripta carpetes de vídeos.
Actualment, sumant els vídeos dels dos arxius (els dos terapeutes), disposam d'un nombre global
que supera les 1400 sessions enregistrades. Periòdicament, com demana la Llei Orgànica de
Protecció de Dades, actualitzam la copia de seguretat dels vídeos en un dispositiu extern a
l'ordinador de l'arxiu, a més de la resta de mesures que dita Llei requereix.
5. Com diuen que es senten els clients del nostre servei?
Hem d'admetre que les respostes a la pregunta “accepten el treball en equip i les videogravacions?”
han suposat una veritable sorpresa per a la nostra fita de la introducció del treball en equip. Fent
recompte, al voltant del 75% dels casos accepten ambdues propostes. No vam trigar a demanar-nos
per que responien afirmativament amb tanta freqüència i ens va inquietar la possibilitat que la gent
es sentís compromesa a acceptar per voler complaure'ns, tot i la incomoditat que els pogués suposar.
A partir d'aquí, al plantejar les condicions de treball inicialment, vam insistir en el fet prioritari de la
seva comoditat per damunt de la nostra modalitat de treball i la formació del nostre equip.
Paradoxalment, la resposta va ser encara més clara: “endavant amb l'equip”.
Després d'un temps i havent plantejat aquestes condicions en centenars de primeres entrevistes, hem
obtingut una sèrie de sensacions que es repeteixen amb freqüència. La principal raó per la qual les
persones accepten l'equip, és la sensació de que podrem ajudar-les millor. Efectivament, un grup de
professionals pensa i reflexiona sobre quina pot ser la millor manera de resoldre el seu problema. A
més, si ho autoritzen, en el taller de vídeo (espai formatiu del Màster en Intervenció Psicològica en
la Infància i l’Adolescència d’Es Calidoscopi), podem dedicar tota la sessió al seu cas i comptant
amb la participació de tots els alumnes de la promoció.
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Figura 5*
Una altra de les sensacions transmeses pels nostres clients es la comoditat del fet que la resta de
l’equip terapèutic no estigui present físicament en l’entrevista. Això permet a les persones sentir-se
en un ambient més segur, afavorint la creació d’una bona relació terapèutica amb el professional.
Per altra banda, hi ha el petit percentatge de persones que no accepten l'equip. Hem observat que hi
han unes característiques comunes en aquests casos: adolescència, problemes relacionats amb la
sensació d'abandonament en les ruptures de parella, conflictes legals en dites ruptures alguns casos
amb problemes de l’estat d’ànim i les persones amb pensaments paranoics, són les raons més
freqüents de qui decideixen no acceptar l'equip. Per poc que aconseguim posar-nos en el lloc d'una
persona que decideix fer una consulta en aquestes condicions, resultaran obvis els motius de la seva
renuncia. Hem d'acceptar i insistir en que l'aspecte prioritari és la seva comoditat sense que aquesta
negativa afecti l'aliança terapèutica que estem a punt de començar a construir.
6. Com diuen que es senten els terapeutes del nostre servei?
La primera cosa que es plantegen els nostres alumnes quan els exposam el format de treball, és la
incomoditat que pot suposar pel terapeuta el fet de treballar amb tants espectadors. Afrontar aquesta
vergonya inicial (que, per altra banda, sovint triga ben poc en desaparèixer) és un aspecte clau per
donar un enfoc realment diferent a la nostra feina: el que fa el terapeuta dins les sessions s'ha de
debatre, qüestionar, posar a prova en quant a efectivitat, i revisar constantment. En aquesta línia
l’equip té l’oportunitat de donar la seva opinió, referent a les solucions intentades (Watzlawick, P.,
Weakland, J.H. y Fisch, R. ., 1992) i l’estratègia que s’ha duit a terme durant l’entrevista, a més de
poder plantejar al terapeuta alternatives de tasques i tècniques per dur a terme. Aquesta és, segons
el nostre punt de vista, la millor manera d'aprendre. Pensam que el recel en compartir les
metodologies dins la psicoteràpia és el pitjor enemic per poder treballar i investigar en favor del seu
desenvolupament com a eina útil en la resolució dels problemes humans.
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Un altre aspecte important de la sensació del terapeuta que treballa en el cas, és la possibilitat de
veure les pròpies sessions per revisar el que ha succeït dins la mateixa entrevista i poder analitzar i
prendre consciència dels detalls de la comunicació verbal i no verbal utilitzats. L'efecte
autoregulador que aquesta costum produeix sobre el terapeuta, és una font continua de formació i
introducció de millores dins les entrevistes. Per aquest fet, mai param d'engrescar els nostres
alumnes a fer simulacions i enregistraments en el seu procés de formació.
En darrer lloc, el treball en equip sovint dona la sensació al terapeuta de no estar sol davant
l'adversitat i les dificultats d'un cas. La responsabilitat compartida en la resolució d'aquest i la
seguretat que aporta saber que l'equip està per ajudar de forma activa, son sensacions que afegeixen
comoditat al terapeuta per a poder treballar en millors condicions.
D'altra banda, el fet d'observar la sessió des d'un enfocament extern, fa visibles detalls específics
que pot no captar el terapeuta, immers en la intervenció. Aquest fet li permet la possibilitat de
centrar tota la seva atenció en la persona, sabent que l'equip està darrere observant i analitzant
qualsevol detall que pugui ser útil per a l’entrevista. Així, des de fora, poden observar aspectes com
la relació terapèutica i altres aspectes comunicatius més subtils. També s’observen fortaleses i
aspectes positius de la persona o la família, i això permet la reflexió en equip dels elogis que
decidirem transmetre, així com les prescripcions més idònies per a cada cas.
7. Com diuen que es senten els alumnes/equip terapèutic del nostre servei?
Poder visionar la sessió en directe i formar part de l’equip terapèutic dona la possibilitat de tenir un
rol actiu en la intervenció. Quan el terapeuta fa la pausa, s’intercanvien idees sobre com treballar
amb el client. És un moment molt enriquidor tant per l’equip com pel terapeuta, ja que sovint
s’experimenta que no existeix una única manera d’intervenir i diverses d’aquestes opcions poden
ser vàlides. En aquest punt, s’avaluen els efectes que s’esperen amb cada opció en el cas que ens
ocupa i triem la o les que més concorden amb els objectius establerts.
Trobam que el visionat en directe i el treball amb les videogravacions també incrementa la
motivació cap a l’adquisició de nous coneixements en les classes de formació. Poder intervenir en
els casos, forma els alumnes com a terapeutes. El fet de proposar tasques i que els psicòlegs
formadors les formulin, fa que els alumnes es sentin partícips de la intervenció. A més, es crea una
visió d’equip, és a dir, de formar part del grup de professionals que està ajudant a les persones a
millorar la seva situació, cercant els recursos útils per resoldre els problemes que ens hagin
plantejat.
8. I que en treuen els clients?
Els nostres clients ens han tramés diferents sensacions amb el format de treball en equip. En primer
lloc, observam com augmenten les seves expectatives d’eficàcia cap a la teràpia, sabent que un grup
de professionals estan cercant la millor manera d’intervenir en el seu cas.
També ens descriuen no tenir contínuament la sensació d’esser observats, estant l’equip en una altra
sala. En definitiva, percebre una millor atenció del seu problema, millora la adherència terapèutica i
provablement les possibilitats d’èxit de la teràpia. Saber que un equip de professionals els
acompanya en el procés terapèutic, possibilita la percepció de seguretat cap a les decisions i
seguiment de les intervencions prescrites, en saber que hi ha un equip que pensa i reflexiona sobre
quina pot ser la millor manera de resoldre el seu problema.
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Figura 6*
9. I que en treuen els alumnes?
Una de les avantatges de la formació pràctica en psicoteràpia és el fet de poder observar com un
terapeuta experimentat treballa amb els casos. L'experiència no sempre és un grau, i mentre el
terapeuta treballa per millorar el seu estil i metodologia, l'alumne es comença a posar en situació
real de treball. Els alumnes tenen l’oportunitat de veure com, per exemple, és la interacció amb els
diferents clients i la seva posició (Berg, I.K., & Miller, S.D. ,1996) o postura (Fish, R., Weakland,
J.H. y Segal, L., 1994) davant el terapeuta. Mitjançant els vídeos poden observar la comunicació
verbal i no verbal adaptada als distints usuaris (Watzlawick, P., Bavelas, J.B. y Jackson, D.D.,
1989), coneixements més difícils d’assolir exclussivament amb la formació teòrica.
Més concretament, les videogravacions i els visionats en directe, ens permet analitzar el diàleg
estratègic utilitzat pel terapeuta amb l’objectiu que la persona experimenti una experiència
emocional correctiva, imprescindible per a començar el procés de canvi cap a un equilibri funcional
(Nardone, G., Salvini, A., 2011). Aquesta s’aconsegueix amb un diàleg guiat per l’ús de preguntes
amb il·lusió d’alternatives, de paràfrasis reestructurants, de resums i d’eines per a evocar sensacions
i la prescripció final com a descobriment conjunt. D’aquesta manera, els recursos del diàleg s’han
d’adaptar a cada problema i cada cas. Els vídeos ens permeten veure com s’apliquen i s’adapten en
diferents modalitats de la mateixa problemàtica.
Un altre dels aspectes tècnics interessants de poder observar en els enregistraments o els seguiments
en directe de les entrevistes, són les categories de preguntes que ens aporta el model de la teràpia
breu centrada en les solucions (Selekman, M., 1996).
Quant a la part de la comunicació no verbal dinàmica, els vídeos ens permeten analitzar amb més
detalls aquest tipus de comunicació, tant en el terapeuta com en els clients: les mirades, les
expressions de la cara, la posició del cos, la gesticulació, els somriures, etc. També ens fixarem amb
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els aspectes paralingüístics, ja que formen part d’aquesta comunicació no-verbal i influeixen de
manera considerable sobre com interpretaran els clients el que estem dient.
Una altra de les observacions extretes del treball en equip i en aquest cas, de la seva vessant
multidisciplinar, és que la metodologia de l'entrevista té alguns aspectes comuns en diferents àmbits
de treball. Hem observat com una entrevista amb l'objectiu de millorar un problema humà, moltes
vegades no es diferencia gens, tot i plantejar-se en contextos de treball aparentment força diferents.
El despatx d'un treballador/educador social, el departament d'orientació d'un centre educatiu o la
consulta d'un psicòleg, poden ser els escenaris homòlegs d'una mateixa feina. Des del nostre punt de
vista, en tots ells és aplicable el recurs valuós del treball en equip i la feina amb videogravacions.
Un altre dels usos que podem extreure dels recursos tècnics que disposam, és el fet de poder
enregistrar simulacions d’entrevistes. Dur a terme aquests role-playing’s i enregistrar-los és una
oportunitat molt interessant per aprendre i practicar noves habilitats en l’entrevista. Aquestes
simulacions representen pels alumnes una exercitació en un ambient artificial i real alhora, artificial
perquè és creat pels professors terapeutes, controlat i segur, i a la vegada real perquè es du a terme
en l’espai de les entrevistes, amb les càmeres, micròfon, monitors i demés mitjans tècnics que es fan
servir en el treball amb els casos reals.
En les simulacions es reprodueix una situació de consulta, s’interpreta el paper d’una família, amb
unes dificultats o problemes específics i del terapeuta que atén el cas; es posen en pràctica tots els
coneixements adquirits durant el curs, amb la resta de l’equip (companyes i professor) a l’altre
costat de les càmeres, parant atenció a la nostra interpretació. Una vegada finalitzada l’activitat
obtenim el feedback de tot l’equip, informació molt enriquidora per a formar-se com a terapeutes. A
més a més, tenim l’oportunitat de visualitzar-nos a nosaltres mateixos i observar els errors, per a
poder treballar-los específicament. Consideram també un dels punts més forts d’aquest sistema de
treball, l’efecte formatiu de la possibilitat de veure la nostra pròpia entrevista. Com és obvi,
aquestes simulacions són un bon complement per a l’adquisició de confiança en la pràctica
professional
Una altra de les avantatges de formar-se amb casos reals és el fet de viure l’evolució del cas en
temps real, d’experimentar l’èxit amb les famílies en el moment que ells l’experimenten, de
compartir la seva alegria i la seva il·lusió. Per altra banda, durant la intervenció, també es viuen les
dificultats així com apareixen, i ens dóna la possibilitat d’oferir suport al terapeuta en els moments
en que fa la pausa.
La sensació de treballar en equip en els casos i formar-nos durant el curs, setmana a setmana, amb
les famílies que són ateses, ens brinda l’oportunitat de veure posar en pràctica cada un dels
conceptes i estratègies que anem adquirint. Una forma d’aprendre molt més enriquidora i
motivadora.
En darrer lloc, una altra de les utilitats que podem donar a aquests mitjans, és la possibilitat de
visionar la sessió totes les vegades necessàries per a l’anàlisi acurat d’un cas o aturar en determinats
moments per a poder comentar sobre el que acabam de visionar o sobre les possibilitats
d’intervenció a partir d’un determinat punt. A més, una altra de les formes de seguiment dels casos,
és poder-los visionar des del principi fins al final, sessió rere sessió, apreciant d’aquesta manera, la
evolució d’aquest i analitzant els efectes aconseguits durant les sessions.
Altres utilitats com la revisió dels vídeos en cas d’haver passat per alt algun aspecte de la història
clínica d’un cas, els retorns a la teràpia després d’un llarg període de temps també ofereixen
possibles avantatges.
10. Reflexions finals
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Per acabar, volem concloure amb una reflexió general del treball en equip i les videogravacions dins
el camp de la psicoteràpia. Efectivament, consideram de certa complexitat la coordinació adient
dels recursos i les persones per a fer possible aquest sistema que integra els clients, l’equip
terapèutic, el terapeuta i la tecnologia necessària. Però la nostra sensació és que dita complexitat,
s’esvaeix amb la pràctica i el rodatge de tots els recursos i persones. La fita és que els nostres clients
visquin amb naturalitat dit sistema, que vetlla per l’equilibri entre la professionalitat en l’atenció als
casos i la qualitat de la formació dels nostres alumnes. De fet, estam convençuts que ambdós
aspectes es retroalimenten dins una circularitat que els manté de forma dinàmica. No és només una
impressió subjectiva d’aquest sistema. Contínuament fem esforços per transmetre en la formació el
que fem en les entrevistes, a l’hora que, aquesta docència ens dota de més recursos per a la
intervenció. El compromís entre la teoria i la pràctica és continu i amb inputs en les dues direccions.
La formació i el treball psicoterapèutic prenen amb aquest sistema i segons la nostra manera de
veure-ho, quelcom més que la suma de les parts: una nova forma d’aprendre i d’atendre.

* Les persones que apareixen en les fotografies d'aquesta publicació no són clients del
nostre servei. Són alumnes del nostre Màster i autores del present article. Han autoritzat
l'ús de les imatges amb la finalitat d'aquesta publicació.
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