CURS
TÈCNIQUES DE TERÀPIA SISTÈMICA BREU
CENTRADA EN SOLUCIONS
Dates
Horari
Destinataris/àries

23 i 24 de novembre de 2018

Lloc
Palma (Mallorca)

12 hores
Duració
Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h.
Dissabte, de 09:30 h. a 13:30 h.
30
Núm. de places
de 15:30 h. a 19:30 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Objectiu general:
§ Aprendre tècniques d'entrevista centrades en solucions.
§ Objectius específics:
§ Millorar la relació terapèutica en entrevistes individuals i conjuntes
§ Augmentar la motivació i l'adherència dels pacients
§ Augmentar l'efecte de les intervencions terapèutiques
Il·lustració de les tècniques mitjançant vídeos didàctics. Pràctica de les tècniques en joc
de rols. Feedback i discussió de casos
§

Objectius

Metodologia

Programa

Ponent

§
§
§
§
§
§
§

Conceptes fonamentals en Teràpia Breu Centrada en Solucions.
La utilització del llenguatge per augmentar la col·laboració amb els pacients.
Negociació del projecte de treball.
Tècniques de projecció al futur.
Tècniques per al treball amb millorances, excepcions i canvis pretractament.
Preguntes d'escala.
Elogis i tasques.

MARK BEYEBACH
Doctor en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Des de 2014, professor en el
Departament de Psicologia i Pedagogia de la Universitat Pública de Navarra. Acreditat
com a terapeuta, docent i supervisor en Teràpia Familiar per la Federació Espanyola
d'Associacions de Teràpia Familiar. Pioner a Espanya de la Teràpia Centrada en les
Solucions (solution-focused therapy).

PREU MATRÍCULA
§

Col·legiats/des Mallorca

§

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

§

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

§

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

§

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

Preu matrícula

110 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

100 €
80 €
140 €

Devolució Matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins el 8 de novembre de 2018.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20181123MA).
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 del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

