
 

 

 

 

CURS: 

COM SER PSICÒLEG/OGA A DOMICILI: 
DEONTOLOGIA, PRAXI PROFESSIONAL,  

METODOLOGIA,  
CASOS PRÀCTICS I ESTRUCTURA FISCAL  

 

Dates 27 i 28 de setembre de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

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

Duració 12 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

▪ Promoure el desenvolupament de competències i habilitats per al 
desenvolupament de la psicologia a domicili 

▪ Conèixer les característiques de l'atenció domiciliària i una nova metodologia de 
treball 

▪ Aprofundir en els trastorns que major prevalença tenen en l'entorn domiciliari 
▪ Adquirir coneixements sobre les habilitats del terapeuta a domicili 
▪ Desenvolupar habilitats i coneixements sobre l'àrea de l'automotivació i la 

intel·ligència emocional 
▪ Conèixer el camp professional del/de la psicòleg/oga autònom/a 

Metodologia 8 hores de teoria i 4 hores de casos pràctics. 

Programa 

 
1 - La Salut mental a Espanya i els problemes que es donen en el domicili 

▪ Estudi estadístic de la salut mental dels espanyols 
▪ Quin tipus de psicòlegs/ogues existeixen per atendre a la societat? 
▪ Quin tipus de psicòleg/oga som jo? 
▪ Quins problemes es demanen més en el domicili? 
▪ Qui es pot beneficiar més de la intervenció domiciliària? 
▪ Quina problemàtica no s'ha d'atendre a domicili? 

2- Diferències entre el context domiciliari i l'atenció en consulta 
▪ Avantatges i riscs de la psicologia a domicili 
▪ Característiques de la intervenció en el domicili 
▪ Enquadrament del pacient i del psicòleg/oga a domicili 
▪ És convenient avaluar? L'observació i la seva importància 
▪ Característiques de la intervenció a domicili 
▪ El lloc d'intervenció 
▪ Qui obre la porta i per què 
▪ Vestimenta professional 
▪ Criteris terapèutics per sortir fora 

3 - Situacions compromeses i conflictives en el domicili 
▪ Acceptar un cafè o un sopar 
▪ Es pot fumar? 
▪ Invitacions personals a esdeveniments socials 
▪ Acceptam regals? Quan i per què? 
▪ Comunicació a través de whatsapp 
▪ Cridades en horaris inesperats 

4 - Praxis professional del psicòleg/oga a domicili 
▪ Deontologia professional 



 

 

▪ Pares separats. Puc atendre el menor i en quins casos? 
▪ Emergències 
▪ Violència de gènere i parental 
▪ Suïcidi 

5 - Dinàmica grupal pràctica de cas infantojuvenil 
▪ Comorbiditat de trastorns 
▪ Urgent vs. important 
▪ Per a què està preparada la família? Modificacions ambientals 

6 - Dinàmica grupal pràctica de cas adult 
▪ Diagnòstic diferencial 
▪ Situacions inesperades 
▪ Confidencialitat del pacient 

7 - Autònoms. Estructura fiscal 
▪ Presentació del model Agència Tributària 
▪ Presentació del model Seguretat Social 
▪ Declaració trimestral 1230 
▪ Com es fa una factura amb o sense IRPF 
▪ Facturar sense ser autònom, es pot? 
▪ Protecció de dades 
▪ Model de seguretat 
▪ Tractament del les dades. Recomanacions pràctiques. 

Ponent 

NATALIA PEDRAJAS SANZ 
Psicòloga (col·l. M-24506). Fundadora i directora de “Apoyo Psicológico en Casa”. 
Assessora d'empreses socials de l'àmbit de la salut. Coordinadora del projecte "Què vols 
fer amb la teva vida".  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 90 € 

▪ 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 80 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 55 € 

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

65 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals              120 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 12 de setembre 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/20190927MA). 
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/20190927MA

