
 
 CURS ONLINE 

 

ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES EN LA PSICOLOGIA 
AFIRMATIVA LGBQ+ 

 
 

 

Dates 29 i 30 de gener de 2021 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari 

Divendres, de 16:30 h. a 20:30 h. 
Dissabte, de 9:30 h. a 13:30 h. 

Durada 8 hores 
Núm. de places 60 

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

Objectius 
§ Dotar als/a les professionals assistents d'una base conceptual i pràctica perquè 

puguin qüestionar el marc heteronormatiu en el qual s'han format i potenciar 
una aproximació terapèutica més diversa i inclusiva. 

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

Programa 

§ Conceptualització, repàs històric LGBTIQ i anàlisi crítica de la situació actual 
§ Definició de la psicologia afirmativa i el seu paper clau per al col·lectiu 
§ Simptomatologia, conseqüències i comportaments evitatius/indefensió apresa 
§ Procés d'autoacceptació i afirmació de l'orientació afectiva-sexual 
§ Estratègies terapèutiques i psicològiques per a la diversitat i inclusió 
§ Anàlisi de casos 
§ Aplicació de la teoria a la pràctica clínica, psicològica, social i laboral 

Ponent 

PAULA ALCAIDE BARBERO 
Psicòloga (col·l. COPC-20186). i psicoterapeuta especialitzada en dones lesbianes i 
bisexuals: Psicologia Afirmativa LGBQ. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Màster en 
Psicoteràpia. Màster en Gènere, Dones i Ciutadania. LGBT Affirmative Psychology – 
Califòrnia Marriage and Family Association. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 25 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
internacional 30 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 20 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 15 € 

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

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats  5  € 

§ Altres professionals 40 € 

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

d’inscripcions 
Fins el 27 de gener 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 la pàgina web 

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20210129ON).   
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 Retransmissió per l’aplicació Zoom. 


