CURS

LA COORDINACIÓ DE PARENTALITAT
Dates

16 i 17 de febrer de 2018

Horari

Divendres, de 16:00 h. a 21:00 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 14:00 h.

Destinataris/àries

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració

10 hores

Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia.

Objectius

Descriure i il·lustrar les funcions i característiques de la Coordinació de Parentalitat així
com les fases i els instruments principals de la seva intervenció.

Metodologia

Exposició a través de powerpoint. Tot i que s'il·lustrarà en la mesura del possible amb
exemples, les sessions constaran bàsicament d'exposicions teòriques.

Programa

Ponent

La Coordinació de Parentalitat: Definició, Perfil professional, Funcions i Directrius
per a la seva actuació professional.
Fases d'intervenció: Prèvia, Inicial, Media, Final i Seguiment.
Tècniques i eines bàsiques de la seva intervenció.

NURIA VÁZQUEZ ORELLANA
Psicòloga (Col·l. COPC-8291). Professora associada. Àrea Personalitat, Avaluació i
Tractament Psicològic. Departament de Psicologia. Universitat Rovira i Virgili. Secretària
de Junta de Secció de Psicologia Jurídica del COPC. Experta en Psicologia Forense.

PREU MATRÍCULA
Col·legiats/des Mallorca
Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera

Preu matrícula

70 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Col·legiats/des integrants GT Resolució de Conflictes

56 €

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

60 €

Estudiants de Psicologia, Màster PGS, altres masters
universitaris homologats de Psicologia

50 €

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des

90 €

Devolució Matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 9 de febrer de 2018.
Termini
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
d’inscripcions
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180216MA).
Inscripcions
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%.
Certificació
Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

