CURS

EINES TERAPÈUTIQUES PER AL MANEIG
DEL TRAUMA I LA DISSOCIACIÓ
Dates
Horari
Destinataris/àries

Objectius

Metodologia

14 i 15 de setembre de 2018

Palma

Duració
11 hores
Divendres, de 15:30 h. a 19:30 h.
Dissabte, de 09:30 h. a 13:30 h.
Núm. de places
40
de 15:30 h. a 18:30 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
En els últims anys, el tema de la dissociació ha generat un gran interès clínic. Els pacients
dissociatius presenten una àmplia gamma de símptomes, que van des dels que són
manifests i molt notoris fins als que estan tan extremadament encoberts i són tan subtils
que sovint passen desapercebuts, fins i tot per a l'ull d'un terapeuta expert. Alguns dels
símptomes dissociatius més obvis (amnèsia, no reconèixer al terapeuta, perdre l'atenció
dual, reviure un esdeveniment passat com si estigués succeint en l'aquí i ara) poden ser
desconcertants per als clínics.
Els participants aprendran formes pràctiques de comprendre, reconèixer i treballar
eficaçment amb processos dissociatius encoberts i manifestos. Aprendran a identificar el
llenguatge dissociatiu i se'ls donaran eines per desxifrar els missatges subjacents.
Mitjançant exemples de vídeo, es demostraran diversos abordatges utilitzats en diverses
situacions clíniques complicades quan es treballa amb el sistema de parts. Els
participants també aprendran diferents tècniques i procediments de arrelament per
ampliar la finestra de tolerància.
1.
2.
3.
4.
5.

Programa

Lloc

6.

7.

8.
9.

El llenguatge dissociatiu
Explorar el sistema intern (aspectes, parts, veus, estats…)
Tècniques d'arrelament
Tècniques per millorar l'atenció dual
Treball amb la diferenciació
a. Jo i els altres
b. Personificació i presentificació en el trauma complex
c. El passat és passat
Les defenses i el treball amb defenses
a. Defenses freqüents en el trauma complex
b. El treball amb defenses
Treball amb parts de la personalitat
a. Maneig de les fòbies dissociatives
b. Com millorar l'empatia, col·laboració i cooperació
c. Fomentar la comunicació interna
d. Treball des del Jo adult per fomentar la integració
e. Treball amb parts hostils
Treball amb el trauma
Treball amb integració

Ponent

DOLORES MOSQUERA
Psicòloga i psicoterapeuta. especialitzada en trastorns de la personalitat, trauma i
dissociació. Directora del 'Instituto para el Estudio del Trauma y los Trastornos de la
Personalidad (INTRA-TP). Col·labora amb el Programa de Atención Psicológica a Mujeres
que sufren Violencia de Género (PAPMVX), Abramos o Círculo: Programa d'atenció
psicològica a homes amb conductes violentes i la Xarxa Nacional de Psicòlegs per a
l'Atenció a Víctimes del Terrorisme, així com amb IPSE - Intervención Psicológica
Especializada. Programa de Asistencia Psicológica ante Situaciones Críticas.
Ha participat com a ponent convidada en nombroses conferències i tallers a Europa, Àsia,
Austràlia, i Nord, Centre i Sud Amèrica. Ha publicat 15 llibres i nombrosos articles sobre
trastorns de la personalitat, trauma complex, inclinació i dissociació. Ha rebut el premi
David Servan-Schreiber per la seva contribució destacada en EMDR l'any 2017.

PREU MATRÍCULA
§

Col·legiats/des Mallorca

§

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

150 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Preu matrícula

§

Col·legiats/des integrants G.T. Psicoteràpia EMDR

120 €

§

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

130 €

§

Estudiants de Psicologia precol·legiats.

110 €

§

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

120 €

§

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

180 €

Devolució Matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins el 4 de setembre de 2018.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180914MA).
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.

