
  

CURS 

CONTETERÀPIA: CONTES COM A EINA 
TERAPÈUTICA PER A ABORDAR DIVERSES 
SITUACIONS DE L'ACTUALITAT, AIXÍ COM 

ACOMPANYAR EN DIFICULTATS EVOLUTIVES 

 

 

Data 5 d’octubre de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

 

Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h. 
Durada 4 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

Es realitzarà un recorregut de la utilització de la ‘conteteràpia’ en casos de: adopció, 

assetjament escolar, abús sexual, algun familiar amb càncer, separació dels pares, dol o 

trauma. S'abordarà el maneig d'aquestes situacions amb nins i nines en edats compreses 

entre els 3 i els 10 anys, a través dels ‘Senticuentos’.  Així mateix, es presentaran diversos 

contes com a eina per a abordar situacions de conflicte en l'etapa evolutiva entre els 2 i 

els 6 anys: pors evolutives, control d'esfínters, somni, menjar… a través dels 

‘Crececuentos’.  Dotant a l'alumne/a de la capacitat d'ús, maneig i abordatge d'aquesta 

tècnica, tant en l'àmbit clínic, sanitari, educatiu, com familiar. 

Metodologia 

Aquesta formació és eminentment pràctica, integrant la introducció teòrica, a través 

d'exemples, exercicis i tècniques d'intervenció.  Els alumnes podran conèixer exemples, 

adquirir estratègies i tècniques en l'abordatge de la ‘conteteràpia’, així com realitzar 

dinàmiques vivencials relacionades amb la temàtica del taller. 

Programa 

� Estudis de revisió bibliogràfica de la literatura infantil en col·laboració de diverses 

universitats. 

� Presentació del projecte Senticuentos i Crececuentos. 

�  Maneig de la ‘conteteràpia’ en casos de: 

� Adopció o acolliment familiar. 

� Prevenció de l'assetjament escolar. 

� Prevenció o intervenció de l'abús sexual. 

� Per a explicar el càncer.  

� Per a explicar la separació dels pares. 

� Per a explicar el dol o trauma. 

� Per a explicar les possibles dificultats en les etapes de desenvolupament 

dels 2 als 6 anys: pors evolutives, control d'esfínters, problemes per a 

anar a dormir. 

� ‘Conteteràpia’ en teràpies grupals, escoles de pares, grups o centres educatius. 

Ponent 

MERCEDES BERMEJO BOIXAREU 
Psicòloga, psicoterapeuta infantojuvenil. Fundadora i directora de Psicólogos Pozuelo.  

Coordinadora de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut del Col·legi Oficial de 

Psicòlegs de Madrid. Presidenta de l’Instituto Madrileño de Sistémica InfantoJuvenil y 

otros Sistemas. Docent en diverses entitats d'àmbit acadèmic, públic i privat.  Directora 

de la col·lecció infantil Senticuentos i Crecicuentos, de l'editorial Sentir.  Directora de la 

revista divulgativa ‘Psicología para Tod@s’.  Autora de diferents publicacions 

relacionades amb la Infància. Acreditada per la EUROPSY, FEAP i FEATF com a terapeuta 

familiar, psicoterapeuta i docent. Intervé i col·labora des de fa anys en programes de 

ràdio, televisió i premsa. 



Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
� Col·legiats/des Mallorca 40 € 

� 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 30 € 

� Estudiants de Psicologia precol·legiats 20 € 

� Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 

universitaris homologats de Psicologia 
30 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 26 de setembre de 2019.  

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/20191005MA). 

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. 

 


