
 

 

 
CURS ONLINE 

 

DOL I AFERRAMENT 
 

 

Dates 11 i 12 de març de 2021 

Lloc 

Retransmès per 
plataforma Zoom 

 

Horari 

Dijous, de 16:00 h. a 20:00 h.  
Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h. 

Durada 8 hores 
Núm. de places 60 

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

Objectius 

§ Ampliar la consciència sobre l'ésser humà i sobre el dolor en relació a les 
intervencions en la psicoteràpia de dol.  

§ Reflexionar sobre com influeix el nostre món intrapsíquic en la nostra vivència de 
dolor per una pèrdua. 

§ Aprendre anàlisi de narrativa sobre com l’estil d’aferrament pot influir en el dol. 
§ Aprendre a fer intervencions terapèutiques més àmplies en el context de la 

teràpia de dol. 

Metodologia Presentació mitjançant PowerPoint dels conceptes. Exposició teoricopràctica, anàlisi i 
discussió amb el grup. Abordatge de situacions i casos concrets. 

Programa 

§ Conceptualització del dol com la conseqüència d'estar vinculats afectivament amb 
els altres. 

§ Conceptualització de l’aferrament com a vincle afectiu per excel·lència. 
§ Cultura occidental, dolor i afectes. 
§ Introducció al treball de parts. 

Ponent 

VERA SANTOS MARTÍNEZ 
Psicòloga (col·l. M-27055). Psicoterapeuta i docent col·laboradora de diverses entitats 
educatives i sociosanitàries. Codirectora i responsable de la unitat assistencial de el 
Instituto de Psicoterapia Integrativa-Relacional en pérdidas, duelo y trauma (IPIR). 
Docent-coordinadora acadèmica del màster en Counseling en dol, pèrdues i trauma. 
 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 25 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
§ internacional 30 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 20 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 15 € 

§ Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats   5 € 

§ Altres professionals 40 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins al 3 de març de 2021.   
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 el web del 

COPIB (http://www.copib.es/cursos/20210311ON).   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 

Lloc de realització Retransmès per plataforma Zoom. 



 

 

 


