
 

 
CURS ONLINE 

 

 L’ATENCIÓ PSICOLÒGICA DAVANT LA  
PÈRDUA PRE I PERINATAL 

 
 

 

Data 20 de març de 2021 

Lloc 

Retransmès per 
plataforma Zoom 

 

Horari Dissabte, de 9:00 h. a 14:00 h.  
Durada 5 hores 

Núm. de places 60 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, pre-col·legiats/des, i estudiants 
màster PGS. 

Objectius 

§ Conèixer i comprendre les vivències de pèrdua experimentades pels pares i   
familiars 

§ Satisfer les necessitats psicològiques de la família que perd un/a fill/a 
§ Introduir alternatives d'intervenció en situacions clíniques difícils per al 

professional de la psicologia, així com pautes d'autocura del professional 

Metodologia 

Teoria científica amb pràctiques de meditació. Exposició teòrica amb exemples de 
situacions des de la clínica perinatal. El format permetrà la participació i interacció amb 
els/les assistents. S'aportarà material específic i altres fonts de consulta per a qui desitgi 
aprofundir. 
 

Programa 

§ La mort perinatal. Definició, tipologia, dades, realitat espanyola. 
§ Aspectes psicològics i psicosocials del dol perinatal. 
§ La comunicació verbal i no verbal amb la família i les actuacions dels professionals. 
§ Les veus de les mares i pares en la construcció de dispositius i protocols d'actuació 

hospitalària i extrahospitalària. 

Ponent 

GABRIELLA BIANCO 
Psicòloga (col·l. B-01227). Psicoterapeuta i supervisora d’equips sanitaris. Docent en 
universitats nacionals i internacionals. Especialista en Psicologia Perinatal. Cofundadora i 
membre d’honor de l’Associació Espanyola de Psicologia Perinatal (AEPP). 

Preu de la 
matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
§ internacional 25 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

§ Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats   5 €                     

 § Altres professionals 30 € 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins l’11 de març de 2021.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.-  Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20210320ON).   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 

Lloc de realització Retransmès per l’aplicació Zoom. 


