
 

 CURS ONLINE 
 

TRAUMA I TEPT: 
AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN CONTEXT CLÍNIC I 
FORENSE I LA SEVA RELACIÓ AMB LA VIOLÈNCIA   

 

 

Dates 12 i 13 de febrer de 2021 

Lloc 

Retransmès per 
plataforma Zoom 

 

Horari 

Divendres, de 16:00 h. a 20:30 h. 
Dissabte, de 9:30 h. a 14:00 h.  

Durada 9 hores 
Núm. de places 60 

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

Objectius 
§ Facilitar pautes i protocols d'avaluació, actuació i intervenció en casos de traumes 

i contexts de violència. 
§ Conèixer les diferents vies de derivació i comunicació amb els agents judicials. 

Metodologia Presentació mitjançant PowerPoint dels conceptes. Exposició teoricopràctica, anàlisi i 
discussió amb el grup. Abordatge de situacions i casos concrets. 

Programa 

§ Característiques i diagnòstics d'un Trauma i d'un TEP 
§ Àrees d'avaluació 
§ Proves diagnòstiques psicomètriques 
§ Formats d'informes (clínic i forense) 
§ Relació amb casos violència 
§ Casos pràctics de Trauma i Trastorn Estrès Posttraumàtic 

Ponent 

EVA MARÍA JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
Psicòloga clínica i forense. Experta en el camp de la psicologia forense, psicologia clínica, 
sistema penitenciari, criminologia, programes d'intervenció, justícia, probation i 
instruments d'avaluació. Professora, coordinadora de l'Àrea Forense de l’European 
Institute of Applied Psychology-IEPA (Europe), Fundació de l'Associació Espanyola de 
Psicologia Conductual-AEPC. 
 

Preu de la 
matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 30 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
§ internacional 35 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 25 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 20 € 

§ Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

15 € 

§ Estudiants pre-col·legiats 10 € 

§ Altres professionals 50 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins al 4 de febrer de 2021.   
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 el web del 

COPIB (http://www.copib.es/cursos/20210212ON).   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 

Lloc de  realització Retransmès per plataforma Zoom. 


