
 

 

 

 

TALLER 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DEPENDÈNCIA.  
PAUTES PER A LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA 

  
 

Data 22 de novembre de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres,  de 09:30 h. a 12:00 h. 
Duració 2,5 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

Donar a conèixer la vinculació entre violència de 
gènere i els patrons de dependència.  
Aprendre a estructurar, des d'aquesta visió, 
intervencions que puguin donar resposta a aquesta 
problemàtica. 

CURS SUBVENCIONAT PER 
L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA 

 

Metodologia 
Es procurarà que sigui els més activa i participativa possible per a facilitar l'aprenentatge 
significatiu. 

Programa 

 
▪ Introducció als patrons de dependència.  
▪ Dependència i dependència patològica.  
▪ La dependència i la violència de gènere.  
▪ Pautes per a la intervenció. 

 

Ponents 

ARUN MANSUKHANI 
Psicòleg AO-02325. Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica (PsyD), sexòleg, EuroPsy 
Specialist in Psychology and Psychotherapy, expert i especialista universitari en hipnosi clínica, 
practitioner i consultor EMDR. Assessor i ponent davant l'ORAS-CONHU (Fons de Població de 
Nacions Unides, ONU-UNFPA). Membre de la Junta Directiva del Col·legi Oficial de Psicòlegs i 
d'òrgans de direcció del COP-AO. Director del Màster de Psicologia Clínica i de la Salut (COP-
AO) i professor en 12 màsters de post-grau nacionals.  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 

Gratuït 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 

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

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 15 de novembre de 2019.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.- Realitzar la inscripció mitjançant la pàgina web del COPIB 
(http://www.copib.es/cursos/20191122MATALLER3TALLER3). 
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/20191122MATALLER3

