A continuació, trobaràs la informació pràctica sobre el PRIMER CURS de la formació en
Teràpia Corporal Integrativa, que realitzarem a Olot entre octubre 2019 i juliol de 2022.
DURADA
La formació tindrà una durada de tres anys, en els quals es realitzaran 11 tallers per any,
10 d'aquests, en cap de setmana de divendres a diumenge i un Stage residencial de quatre
dies, de dijous a diumenge.
PROGRAMA D'ESTUDIS *
Bases de la TCI.
Introducció a la Teràpia Reichiana
Caràcter i Cuirassa Muscular.
Respiració, Emoció i Cos.
Caràcter Esquizoide.
Caràcter Oral.
Caràcter Masoquista.
Sexualitat I.
Ego i Personatges Interns
Necessitats Bàsiques
SEGON ANY
Caràcter Psicopàtic.
Caràcter Rígid.
Massatge Psí
Lectura Psico-corporal.
Sexualitat II.
Amor i Relacions.
Mecanismes de Defensa
Treball amb la Respiració
La Culpa
Eines i tècniques corporals

TERCER ANY
Supervisió I i II
Recursos del Terapeuta I i II
Respiració i Renaixement.
Salut i Malaltia.
Sexualitat III.
Massatge Psi II
Gestalt i Cos
Dinàmica final
Temàtica dels Tallers Residencials
Durant els tres anys de formació es realitzaran tres tallers residencials, com s'havia
esmentat anteriorment, en els quals s'abordaran tres àrees de treball, una per cada taller:
La Mort.
Sexualitat.
Creativitat
Les dates per al primer curs són:
4, 5, 6 octubre 2019
15, 16, 17 novembre 2019
29, 30, novembre 1 i desembre 2019
10, 11, 12 gener 2020
7, 8, 9 febrer 2020
20, 21, 22 març 2020
3, 4, 5 abril 2020
8, 9, 10 maig 2020
28, 29, 30 31 maig 2020 STAGE
12,13, 14 juny 2020
17, 18, 19 Juliol 2020
* Puntualment durant el curs es poden produir canvis, en les dates o els temes, que es
comunicaran amb la màxima antelació.
INSCRIPCIÓ I HORARIS
L'horari de cada una de les trobades de cap de setmana és el que us detallem a
continuació:





Divendres de 18h a 20h massatge.
Divendres de 20h a 22h teoria.
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h Desenvolupament vivencial del taller.
Diumenge de 10h a 14h Desenvolupament vivencial del taller.

El preu total d'aquest primer curs (2019-2020) és de (1925 + 175 € reserva) Si a principi
del curs s'abona la totalitat del mateix, s’aplicarà un descompte del 5% als 1925 €. També
hi ha la possibilitat d'abonar-se de manera fraccionada, durant els 11 mesos del curs, de
manera que hi haurà 11 quotes de 175 €. El pagament de les quotes es realitzarà
mitjançant domiciliació bancària a principi de cada mes.

Els dos cursos següents (2020-2021 i 2021-2022) tenen
increment anual d’un màxim del 7%.

un cost de 1925€ mes un

Si la inscripció es fa efectiva abans de l’1 de juliol, hi haurà un descompte del 50% en la
quota del mes de juliol de 2020.
El preu anual inclou:
10 tallers (de setembre/octubre a juliol)
1 stage de 4 dies a la natura (aquest preu no inclou allotjament ni manutenció)
Amb el pagament dels 175 € inicials es formalitza la inscripció i la reserva de plaça.
En el cas que la matrícula es realitzi abans del 30 d’agost de 2019, s'aplicarà un
descompte del 50% en la quota de juliol de 2020.
MATERIALS D'ESTUDI
El document que recull la teoria estarà a l'Espai online a disposició dels alumnes, amb
anterioritat a cadascun dels seminaris.
TERÀPIA INDIVIDUAL I SUPERVISIÓ
Un requisit indispensable per poder obtenir el títol de l'escola, a més de l'assistència a cada
cap de setmana, és haver realitzat -com a mínim- 40 hores de teràpia individual amb un
terapeuta TCI i 20 hores de supervisió grupal. La nostra escola recomana la teràpia
individual durant els tres anys del procés formatiu, per a un millor aprofitament de la
formació i conscienciació de l'evolució personal.
TÍTOL DE TCI
En finalitzar la formació es lliurarà un títol de l'ESPAI TCI a cada alumne que hagi
complert amb els compromís requerits al llarg dels tres anys de formació.
AMPLIACIÓ D'INFORMACIÓ
www.terapiacorporalintegrativa.com
DUBTES, ACLARIMENTS I INSCRIPCIONS
olot@espaitci.com
CONTACTE
Marino de la Cruz 639721598
Sílvia Salvat 634540902

