
 

 

 

CURS 
 

PSICOTERÀPIA EMOCIONAL SISTÈMICA 
AMB NINS, NINES I ADOLESCENTS:  

MODEL DE TREBALL I EINES PRÀCTIQUES  
    

 

 

Dates 

 

3 i 4 de juliol de 2020 
Lloc 

Mallorca 

Horari 

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

Durada 10 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

▪ Està adaptada a la societat i als models familiars de l'actualitat 
▪ Incorpora els mecanismes cerebrals implicats en els estats emocionals ocults 

després de la conducta, com a manera d'entendre el símptoma, per a poder 
generar canvis en la família de manera estable, profunda i permanent 

▪ Posseeix una clara influència humanista 
▪ Atorga rellevància a la connexió amb les estructures emocionals subjacents per a 

poder sentir, entendre, prevenir o fins i tot triar canviar 
▪ Està dissenyada com a enfocament conceptual no vinculat de manera rígida a un 

paradigma, però amb la suficient evidència com per a donar la formalitat i rigor al 
seu model d'intervenció: SER (sistèmica-emocional-relacional). 

Metodologia 

 

Formació eminentment pràctica, integrant la introducció teòrica, a través d'exemples, 
exercicis i tècniques d'intervenció.   
L'alumnat podrà conèixer casos, consultar casos propis i realitzar dinàmiques vivencials 
relacionades amb la temàtica del taller. 

Programa 

 
▪ Introducció i presentació 

▪ Principis de la Psicoteràpia Emocional Sistèmica 

▪ Metodologia de treball amb nins, nines i adolescents: model SER (sistèmica-

emocional-relacional) 

▪ Tècniques d'avaluació sistèmiques 

▪ Tècniques d'intervenció sistèmiques 

▪ Presentació d'un cas 

Ponent 

 

MERCEDES BERMEJO BOIXAREU 
Psicòloga (col·legiada M-21493). 
Coordinadora de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Madrid. Membre de la Junta Directiva de la Federació d'Associacions de 
Psicòlegs i Metges d'Espanya (FAPyMPE). Fundadora i presidenta de l'associació IMSIS 
(Instituto Madrileño de Sistémica Infantojuvenil y otros Sistemas Humanos). Directora i 
docent en Expertos, Especialistas y Máster en Psicólogos Pozuelo. Formacions acreditades 
pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid, i la FAPyMPE (Federació d'Associacions de 
Psicòlegs i Metges d'Espanya). 

Preu matrícula 
 
 
 
 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca  70 € 

 

▪ 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 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 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals   90 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 18 de juny 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/20200703MA.   
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. 
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