CURS

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN ABUSOS SEXUALS

Dates
Horari
Destinataris/àries
Objectius
Metodologia

23 i 24 de març de 2018

Lloc
Palma (Mallorca)

Divendres, de 09:30 h. a 14:00 h.
Duració
de 16:00 h. a 19:30 h.
Dissabte, de 09:30 h. a 14:00 h.
Núm. de places
de 16:00 h. a 19:30 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia.

16 hores
30

Poder treballar amb pacients i familiars de persones abusades.
Diapositives i vídeos de pacients abusats i d'un abusador

Programa

CIRCUMSTÀNCIES DIFERENCIALS DELS ABUSOS SEXUALS
- El trauma de confiança i de traïció.
- L'abús sexual com epítom de tots els abusos
- La persona abusada com a objecte de plaer
NEUROBIOLOGIA DE L'TRAUMA PER ABÚS SEXUAL
- Desnos o trauma complex
- Danys neurològics dels abusos. Per què l'abús sexual és tan greu?
- Efectes a llarg termini en la psique de la persona
CARACTERÍSTIQUES DE L'AMBIENT DELS ABUSOS. FAMÍLIA, VÍCTIMES, abusadors
- Característiques de les famílies on ocorre l'abús
- Característiques de les persones abusades i dels abusadors
MODEL PARCUVE I DISSOCIACIÓ
- Parts dissociades segons el model PARCUVE, la culpa i la vergonya com a formes
de regulació emocional
- La fòbia a l'afecció i com treballar-la
- Estratègies de control per regular l'ansietat, addiccions, trastorns alimentaris, etc.
LA RELACIÓ TERAPÈUTICA I EL TRACTAMENT
- Transferència i Contratransferència
- El Trastorn límit de personalitat i les seves característiques
- Etapes del tractament i la seva casuística
ETAPES DEL TREBALL AMB PERSONES ABUSADES SEXUALMENT
- Estabilització.
- Treball amb els records traumàtics
- Aprendre a viure de nou, sense defenses

Ponent

MANUEL HERNÁNDEZ PACHECO
Psicòleg (col·l. A07408) COP Màlaga. Llicenciat en Biologia. Expert en hipnosis clínica per
la UNED i Master en EMDR per la UNED. Autor del llibre: Apego y Psicopatología.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

Devolució Matrícula

Termini

110 €

§

Col·legiats/des Mallorca

§

Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera

§

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

100 €

§

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia

80 €

§

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des

140 €

Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 9 de març de 2018.

d’inscripcions
Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180324MA).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

