CURS
INTERVENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA AMB LA
INFÀNCIA EXPOSADA A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
DES DE L’ABORDATGE DEL TRAUMA,
L’AFERRAMENT I LA RESILIÈNCIA
Dates

22 i 23 de maig de 2020

Horari

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

Destinataris/àries
Objectius
Metodologia

Lloc
Palma (Mallorca)
10 hores

Duració
Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i Màster PGS.
Compartir un model especialitzat d'intervenció psicoterapèutica en la infància, des de la
perspectiva de gènere, basat en l'experiència amb nins i nines exposats a traumes
primerencs en contexts de violència de gènere.
Teoricopràctica.
▪

El procés d'intervenció psicològica amb nins i nines exposats a violència de
gènere

Programa

Ponent

▪
▪
▪

Consideracions prèvies a la intervenció. Contextualització de cada cas
Abordatge de la Dissociació Traumàtica en la infància
Intervenció terapèutica-educativa amb la mare i les figures referents
dels/de les menors
▪
Tècniques d'Intervenció durant tot el procés terapèutic
VIRGINIA SUÁREZ RODRÍGUEZ
Psicòloga (col·l. P-942). Psicòloga de la Secció d'Acolliment de Menors en Protecció.
Il·lustre Cabildo Insular de Gran Canària. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut. Experta
en Teràpia Familiar. Vocal de Violència de Gènere i Igualtat del Col·legi Oficial de la
Psicologia de Las Palmas, i membre del Consell Canari d'Igualtat, així com, integrant de la
Xarxa Nacional de psicòlegs/ogues per a l'atenció a víctimes del terrorisme, del Ministeri
de l'Interior. Coordinadora de formació en trauma, afecció i abandonament dels centres
de menors en protecció de Gran Canària.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

Devolució matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

▪

Col·legiats/des Mallorca

▪

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

▪

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

60 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

40 €

▪

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

50 €

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

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 7 de maig de 2020.
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/20200522MA).
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.

