CURS

DEPENDÈNCIA EMOCIONAL I
RELACIONS TÒXIQUES
Dates

16 i 17 de març de 2018

Horari

Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h.
Dissabte, de 09:30 h. a 13:30 h.

Destinataris/àries

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració

8 hores

Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Oferir un coneixement de les característiques i causes desencadenants o de
manteniment, que influeixen en el fet què les persones puguin desenvolupar
dependència emocional.
§ Donar eines per tal de poder treballar-la i en conseqüència canviar la manera de
relacionar-se i d'enfrontar-se a la vida d'aquestes persones.
Es treballarà mitjançant una dinàmica teoricopràctica.
Es plantejaran aspectes teòrics, però a la vegada s'aniran plantejant exemples de casos
pràctics per tal que el curs sigui més dinàmic.
§ Què és la dependència emocional.
§ Què caracteritza a les persones depenents. Què pot potenciar que tenguin
relacions de dependència. Efectes en elles mateixes i en el seu entorn.
§ Característiques de les persones tòxiques. Quan “la persona tòxica“ no es detecta
fàcilment. Com adonar-nos que tenim una relació tòxica.
§ Aspectes i dinàmiques o rols que poden influir en el manteniment d'una relació
tòxica i/ o de dependència emocional. Per què costa tant sortir d'una relació
tòxica.
§ Com ajudar als pacients a treballar la seva dependència i canviar aquests tipus de
relacions a la seva vida.
§

Objectius

Metodologia

Programa

Ponent

MARGALIDA SERRA TUGORES
Psicòloga (col·l. B-01735). Psicòloga sanitària jurídica. Directora de gabinet de psicologia i
psiquiatria privat. Ha treballat a l'oficina de víctimes de delicte de Palma. Llicenciada a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Máster Internacional de psicologia clínica i de la
salut i Postgrau en psicologia jurídica. Granada. Formació de Postgrau: Anàlisi psicosocial
de la violència de gènere. UIB. Màster oficial d'estudis de doctorat. Centrant el seu
treball final amb la investigació de conductes abusives dintre de la població general.
Formació diversa, especialitzada dins l'àmbit de la psicologia de parella.

PREU MATRÍCULA
§

Col·legiats/des Mallorca

§

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

§

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

35 €

§

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

35 €

§

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

75 €

Preu matrícula

45 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Devolució Matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins el 6 de març de 2018.
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/20180316MA).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.

Certificació
Lloc de realització

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.

