
 

 

 

 

CURS: 

INTERFERÈNCIES PARENTALS: 
AVALUACIÓ FORENSE I INFORME PERICIAL 

 
 

Dates 10 i 11 de maig de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres,  de 16:00 h. a 21:00 h.  
Dissabte,  de 09:00 h. a 14:00 h.  

Duració 10 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 
▪ Adquirir pràctica i base per a la realització d'informes pericials en els casos greus 

d'interferència parental 

Metodologia Matèria, exposició i treball d'un cas, procurant la participació dels alumnes. 

Programa 

 

 
▪ Avaluació de les interferències parentals 
▪ Redacció de l'informe pericial 
▪ Recomanacions al jutjat 
▪ Ratificació de l'informe 
▪ Exposició d'un cas pràctic 

 

Ponent 

ASUNCIÓN TEJEDOR 
Psicòloga (col·l. 0-00925). Psicòloga privada a Diálogo Gabinete Psicológico a Mieres i a la 
Unidad de Psicología Forense de EOS (Instituto de Orientación Psicológica) a Madrid. 
Membre del torn de perits de l'Administració de Justícia d'Astúries. Certificat d'Especialista 
en Psicoteràpia (acreditat per la Federació Europea d'Associacions de Psicòlegs, E.F.P.A.) 
Experta en Mediació Familiar per la Universitat d'Oviedo. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 70 € 

▪ 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 60 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 40 € 

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

50 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 25 d’abril 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/20190510MA). 
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. 

 

http://www.copib.es/cursos/20190510MA

