
 

 

 

 

CURS 

L'ABÚS I LA VIOLÈNCIA SEXUAL EN LES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 
 

Dates 6 i 7 de novembre de 2020 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres  de 15:00 h. a 21:00 h. 
Dissabte,  de 09:00 h. a 15:00 h. 

Durada 12 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

En el context de la intervenció psicològica amb víctimes de violència de gènere és essencial 
abordar els efectes de l'abús tant sexual, emocional com de poder. El trauma psicològic 
s'associa a una experiència individual i única d'un incident o una sèrie d'incidents que 
danya greument a la persona. Sobrepassa la capacitat d'integrar la seva experiència 
emocional, de mantenir-se present i comprendre allò que està succeint. Les agressions 
físiques, l’abús emocional, de poder i/o sexual són exemples de les formes més visibles o 
invisibles de trauma que amb freqüència apareixen en la biografia de les víctimes de 
violència de gènere i ha de ser abordat pels i les psicoterapeutes. En aquest taller ens 
centrarem en l'abús però sobretot en l'abús sexual i les seves seqüeles en les víctimes de 
violència de gènere. 

Metodologia Expositiva-participativa. 

Programa 

 

 
▪ El trauma psicològic i l'abús 
▪ Els diferents tipus d'abús: sexual, emocional i de poder 
▪ L'abús sexual infantil 
▪ L'abús en la violència de gènere 
▪ Seqüeles en les dones víctimes d'abús sexual en la infància 
▪ Dificultats que poden sorgir en el tractament de psicoteràpia amb les dones que 

han estat víctimes d'abús sexual 
▪ Punts clau en el tractament psicològic amb les dones víctimes d'abús sexual  

 

Ponent 

NATALIA SEIJÓ 
Psicòloga (col·l. G-2322). Psicòloga especialista en trastorns alimentaris, trauma complex i 
dissociació. Directora des de fa 17 anys del Centro de Psicoterapia y Trauma a Ferrol (la 
Corunya). Supervisora, clínica i facilitadora d’EMDR, supervisora. Certificació pendent, en 
teràpia d'esquemes, psicoterapeuta certificada, nivell trainer en teràpia sensoriomotriu. 
Compagina el treball en teràpia amb pacients, amb la seva tasca com a ponent, nacional i 
internacional en congressos i tallers especialitzats en trauma, afecció i dissociació i el 
treball amb pacients complexos i trastorns específics. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 90 € 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i 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 80 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 55 € 

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

65 € 



 

 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals              120 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 22 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/20201106MA). 
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. 

 

http://www.copib.es/cursos/20201106MA

