
 

 

 

CURS 
 

INTERVENCIÓ A DOMICILI PER A 
FAMÍLIES DISFUNCIONALS: 

VALORACIÓ, INTERVENCIÓ, ACTUACIONS TÈCNIQUES, 
AVALUACIÓ I PRESA DE DECISIONS  

 

 

Data 

 

3 d’octubre de 2020 Lloc 
Mallorca 

Horari 

Dissabte,   de 10:00 h. a 14:00 h. 
 de 16:00 h. a 20:00 h. 

Durada 8 hores 
Núm. de places 30 

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

Objectius 

§ Promoure el desenvolupament de competències i habilitats per al 
desenvolupament de la psicologia a domicili des d'una perspectiva sistèmica, 
considerant la realitat i necessitats socials actuals 

§ Conèixer les característiques de l'atenció domiciliària i una nova metodologia de 
treball 

§ Aprofundir en els trastorns que major prevalença tenen en l'entorn domiciliari 
§ Adquirir coneixements sobre les habilitats del terapeuta a domicili 
§ Desenvolupar habilitats i coneixements sobre l'àrea de la família en el domicili 

Metodologia 

 

El curs constarà de sessions teòriques i sessions pràctiques, acompanyada de l'exposició 
de casos pràctics amb explicació de la metodologia i els resultats obtinguts, i tècniques i 
peculiaritats de la intervenció en el context domiciliari. 
Es dotarà als alumnes de material docent, com ara diapositives i material d'intervenció, 
perquè puguin consultar-lo posteriorment. 

Programa 

§ L'enquadrament terapèutic en domicili: diferències entre el context domiciliari i 
l'atenció en consulta 

§ Els tres nivells d'intervenció en el context a domicili: característiques fonamentals 
de la intervenció en el domicili 

§ Situacions compromeses i conflictives de la teràpia en el context domiciliari 
§ Praxi professional del psicòleg a domicili: aspectes ètics i legals 
§ L'aliança terapèutica en el domicili 
§ L'avaluació en el domicili: mètode d'observació + autoinformes 
§ Consideracions d'algunes tècniques en el domicili i de la teràpia familiar sistèmica 

Ponent 

 

LUCÍA FEITO CRESPO 
Psicòloga (col·legiada M-31793). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica i de Parella a U.P. 
Comillas Madrid. Màster en Psicomotricitat i Atenció Primerenca a Psicopraxis Madrid. 
Coordinadora d’Apoyo Psicológico en Casa. Professora a la Universitat Europea de Madrid 
en Emprenedoria Social. Col·laboradora a la Universitat Pontifica de Comillas  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des Mallorca  65 € 

 

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

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

§ Col·legiats/des membres GT resolució de conflictes 52 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55 € 

§ Estudiants de Psicologia precol·legiats 35 € 

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

45 € 



 

 

§ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des   85 € 

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

d’inscripcions 
Fins el 2 d’octubre de 2020.   
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/20201003MA.   
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  
Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 


