CURS
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CASOS DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE DES D'UNA
PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Dates

15 i 16 de març de 2019

Horari

Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h.
Dissabte, de 09:30 h. a 13:30 h.

Destinataris/àries

Objectius
▪

Programa

Duració
Núm. de places

8 hores
30

Apropar i abordar noves realitats socioculturals al voltant de la violència de gènere
Fomentar el coneixement i la inclusió de l'enfocament intercultural en la
intervenció psicològica en casos de violència de gènere
Oferir pautes i eines per a l'atenció psicològica a dones de diferents col·lectius
culturals víctimes de violència de gènere

El curs combinarà explicació teòrica i activitats pràctiques
▪
▪
▪
▪
▪

Ponents

Palma (Mallorca)

Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia.
▪
▪

Metodologia

Lloc

Contextualització demogràfica i sociocultural
Gènere i Interculturalitat
Col·lectius culturals
Principals eines per a la intervenció psicològica en dones de col·lectius culturals
diferents víctimes de violència de gènere
Recomanacions de bones pràctiques

ILHAM EL MAHDAOUI KADDOURI
Psicòloga (col·l. ML-085) Coordinadora del Grup de Treball de Psicologia i Igualtat del COPMelilla. Psicòloga general sanitària. Consulta Privada. Tècnica en Orientació Laboral a la
Fundació General Universitat de Granada.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des Mallorca

▪

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

▪

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

55 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

35 €

65 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
45 €
universitaris homologats de Psicologia
Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 28 de febrer de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
▪

Devolució Matrícula
Termini
d’inscripcions

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/20190315MA).
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.

