CURS:
COM FACILITAR GRUPS DE SUPORT PER
PERSONES QUE VIUEN PÈRDUES I/O DOL
Dates

3 i 4 de maig de 2019

Horari

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

Destinataris/àries
Objectius

Metodologia

Programa

Ponent

Lloc
Palma (Mallorca)
12 hores

Duració
Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar els diferents grups de dol segons els nivells d'intervenció.
Organitzar la primera sessió per motivar i prevenir l'abandonament.
Identificar els objectius terapèutics principals del grup.
Descriure les intervencions comunes que realitza el facilitador.
Prevenir els errors comuns en la facilitació d'un grup.

La metodologia del curs serà teoricopràctica.
▪ La intervenció individual o grupal: beneficis i diferències.
▪ Tipologia de grups.
▪ Preparació prèvia: avaluació.
▪ Criteris d'inclusió exclusió.
▪ Psico-educació en context grupal.
▪ Estratègies especifiques per al treball en grup.
▪ La primera sessió, la sessió de tancament.
▪ Prevenció d'abandonament.
▪ Situacions complexes i problemes comuns en teràpia grupal.
ALBA PAYÀS PUIGARNAU
Psicoterapeuta. Directora màster en dol IL3 Universitat de Barcelona. Directora de la Unitat
de Dol de l’Institut IPIR. Docent en diversos hospitals, universitats i organitzacions no
lucratives sobre temes de relació d'ajuda en processos de mort i dol, comunicació efectiva en
medicina, serveis funeraris, i suport emocional a persones en dol.

PREU MATRÍCULA
▪

Col·legiats/des Mallorca

▪

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

▪

Col·legiats/des integrants del GIPEC IB, G.T. Psicooncologia
i Pal·liatius Balear, i G.T. Investigació, prevenció i
assistència de la conducta suïcida

72 €

▪

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

Preu matrícula

▪

90 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

65 €
120 €

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 17 d’abril de 2019.
Termini
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
d’inscripcions
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web del
COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190503MA).
Inscripcions
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Certificació

Lloc de realització

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

