CURS:

CONFLICTIVITAT FAMILIAR I INTERFERÈNCIES
PARENTALS: FIGURES PROFESSIONALS I
RECURSOS PER A LA SEVA ATENCIÓ
Dates

26 d’octubre de 2019

Horari

Dissabte, de 09:30 h. a 13:30 h.

Destinataris/àries

Objectius

Metodologia

Programa

Ponents

Lloc
Eivissa

Duració
Núm. de places

4 hores
30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
▪ Conèixer la realitat entorn als recursos públics i privats per a l’atenció de les
interferències parentals.
▪ Rols professionals: límits i utilitat de cada un dels rols professionals en el treball amb
famílies en conflicte.
▪ Facilitar la creació de xarxa professional per a conèixer qui, com i què fan els
professionals de les illes.
El taller es realitzarà amb una metodologia teòrico-pràctica amb presentació de casos per
a conèixer l’ajust dels recursos necessaris a cada cas. Es realitzarà una introducció teòricotècnica per a posteriorment conèixer i treballar dos casos amb presencia de conflictivitat
familiar i intervenció de diferents recursos.
▪ Conflictivitat familiar i interferències parentals: conceptualització i principi del major
benestar del/de la menor.
▪ Recursos públics i privats: noves figures professionals.
▪ Rols professionals per al treball amb famílies en conflicte: límits i recomanacions per a
la intervenció.
▪ Casos pràctics.
VANESSA ALBERTÍ CAMPINS
Psicòloga (col·l. B-01529). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF),
mediadora familiar i coordinadora de parentalitat.
ESTEFANÍA CANO RIBAS
Psicòloga (col·l. B-01694). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF),
mediadora familiar i coordinadora de parentalitat.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera i d'altres províncies

▪

Col·legiats/des Mallorca i Menorca

▪

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

30 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

20 €

▪

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia
Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

▪

Devolució Matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

40 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

30 €
70 €

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 10 d’octubre de 2019. Ampliat fins al 17 d’octubre de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20191026EI).
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%.
Seu de l’AECC. Carrer Josep Zornoza Bernabéu, 5. 07800 Eivissa.

