
 

 

 

 

CURS 

EL TREBALL DE LES DEFENSES EN EL 
PROCÉS TERAPÈUTIC 

 
 

Dates 22 i 23 de novembre de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres  de 10:00 h. a 14:00 h. 
 de 16:00 h. a 20:00 h. 
Dissabte,  de 10:00 h. a 14:00 h. 
 de 16:00 h. a 20:00 h. 

Duració 16 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

En aquest curs s'abordaran les dificultats que sorgeixen en teràpia amb les defenses 
▪ Els diferents tipus de defenses 
▪ Com identificar-les i reconèixer-les 
▪ El treball psicoterapèutic de les defenses 
▪ Moment en el qual intervenir amb les diferents defenses 
▪ El procés de suavitzar i neutralitzar defenses 

Metodologia 

La metodologia del curs pretén ser el més pràctica i participativa possible, per la qual cosa 
es donarà suport a la part teòrica amb casos pràctics i vídeos de casos reals. A més, se 
sol·licitarà en tot moment la participació dels alumnes per resoldre els dubtes i comentaris 
que puguin sorgir, intentant així que el curs s'adapti el màxim possible a les demandes 
personals i professionals de cadascun. 

Programa 

 

▪ Les defenses en teràpia: de la resistència a la protecció 
▪ El treball en el relacional en teràpia 
▪ Diferents tipus de defenses 
▪ Com identificar i reconèixer les defenses 
▪ La comunicació en teràpia des del treball amb defenses 
▪ Quan les defenses es converteixen en fòbies relacionades amb el trauma 
▪ Els disparadors de les defenses 
▪ Defenses i dissociació 
▪ Tractament de les defenses 
▪ Com suavitzar-i respectar el que protegeixen, respectant la seva funció 

Ponent 

NATALIA SEIJÓ 
Psicòloga (col·l. G-2322). Psicòloga especialista en trastorns alimentaris, trauma complex i 
dissociació. Directora des de fa 17 anys del Centro de Psicoterapia y Trauma a Ferrol (La 
Corunya). Supervisora, clínica i facilitadora d’EMDR, supervisora. Certificació pendent, en 
teràpia d'esquemes, psicoterapeuta certificada, nivell trainer en teràpia sensoriomotriu. 
Compagina el treball en teràpia amb pacients, amb la seva tasca com a ponent, nacional i 
internacional en congressos i tallers especialitzats en trauma, afecció i dissociació i el 
treball amb pacients complexos i trastorns específics. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 110 € 

▪ 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 95 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 70 € 

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

80 € 



 

 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals              140 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 7 de novembre 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/20191108MA). 
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/20191108MA

