CURS
EL DOL EN ELS CENTRES EDUCATIUS
Dates

1 i 2 de febrer de 2019

Horari

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

Destinataris/àries

Palma (Mallorca)
8 hores

Duració
Núm. de places

30

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

Objectius
Metodologia

Lloc

Veure la necessitat d’atendre el dol en els centres educatius i el seu entorn
Conèixer els processos de dol i pèrdues en infants, adolescents i adults
Saber actuar en casos de dol i pèrdues

Treball competencial, recollint necessitats educatives dels assistents
Orientació dels aprenentatges en funció de les necessitats, teòrics i pràctics
Intervencions en el centre educatiu en dol
▪ Situacions traumàtiques
▪ Acompanyar l’alumne en dol i el docent que acompanya l’alumne
▪ Pedagogia del dol: pautes pels docents
▪ Atencions: l’alumne en dol
▪ Tipus de pèrdua
▪ Característiques segons edats
▪ Intervencions que convenen… o no
▪ Pedagogia del dol: el grup classe que acompanya
EDWARD VAN HERREWEGHE
Professor de secundària (llicenciat) i terapeuta del dol (màster UB)
▪

Programa

Ponents

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des Mallorca

▪

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

▪

Col·legiats/des integrants GT Pal·liatius i GIPEC

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

▪

Devolució Matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

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

45 €
85 €

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 17 de gener de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190201MA).
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.

