SESSIONS CLÍNIQUES EN PSICOLOGIA
NOVES ADDICCIONS EN ELS JOCS D'ATZAR,
NOUS REPTES DE TRACTAMENT
Data
Horari
Destinataris/àries

Objectius

Presentació de la
sessió clínica

Lloc

20 de març de 2019

Palma (Mallorca)

Dimecres, de 19:00 h. a 20:30 h.

Durada
Núm. de places

1,5 hores
20

Psicòlegs/ogues col·legiats/des del COPIB, estudiants i precol·legiats i estudiants de Grau
de Psicologia i màster PGS.
- Augmentar el coneixement sobre aspectes teòrics i clínics del joc patològic o joc
problema en línia, en particular, addicció a les apostes esportives (AE).
- Presentar estratègies d'intervenció utilitzades des de diversos models terapèutics
(cognitiu- conductual, humanista, EMDR…).
- Comprendre la funció del símptoma en l'addicció per a poder abordar altres
estratègies d'acte-regulació.
- Exposar l'evolució d'un cas d'addicció a apostes esportives des del moment de la
intervenció.
S'explicarà el procés d'intervenció (tant a nivell individual com grupal així com les
estratègies útils en l'afrontament d'aquest tipus de casos i l'evolució del cas al llarg de
la intervenció duita a terme en l’Associació Juguesca.

SUSANA NAVARRO-REVERTER BOUÉ

Ponent

Psicòloga (B-01099). Terapeuta formada en EMDR, terapeuta
sistèmica familiar, terapeuta Gestalt i de constel·lacions
familiars. Formada en mindfulness.
Des de l'any 200 exerceix de psicòloga a l'Associació Juguesca
atenent casos de ludopatia i altres addiccions conductuals i a
substàncies, també treballa amb altres patologies de diversa
índole (trastorns d'ansietat, de personalitat, d'alimentació,
depressions…) amb adults i adolescents i acompanyament
psicoterapèutic de creixement personal i gestió emocional.

ACTIVITAT GRATÜITA PER ALS/A LES COL·LEGIATS/DES DEL COPIB,
ESTUDIANTS PRECOL·LEGIATS I ESTUDIANTS DE GRAU DE PSICOLOGIA I MÁSTER PGS
Termini
d’inscripcions

Fins 18 de març del 2019
La impartició de la sessió clínica queda subjecte a la inscripció d’un mínim de 5 persones.

Inscripcions

1.- Inscripció obligatòria per obtenir el Certificat d’Assistència.
2.- Realitzar la inscripció mitjançant la pàgina web del COPIB.
(http://www.copib.es/cursos/20190320_SC_MA).

Certificació

El COPIB emetrà certificat d’assistència i aprofitament.

Lloc de realització

Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

