CURS

TRAUMA, REGULACIÓ EMOCIONAL I DISSOCIACIÓ
Dates

5 i 6 d’octubre de 2018

Horari

Divendres, de 15:30 h. a 20:30 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 15:00 h.

Destinataris/àries

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració

11 hores

Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia.
Entendre els patrons de regulació emocional disfuncional i la seva relació amb la
patologia.
§ Aprofundir en els conceptes de trauma, afecció i dissociació i la seva relació amb
la regulació emocional.
§ Comprendre la influència d'aquests fenòmens en l'abordatge terapèutic.
Es combinarà l'exposició teòrica amb la presentació en vídeo de casos clínics, incloent
avaluació i intervenció clínica.
§ El concepte del trauma.
§ Trauma d'hora i afecció.
§ Trauma simple i trauma complex.
§ La regulació emocional funcional i disfuncional.
§ Regulació cognitiva de les emocions.
§ La connexió cervell-cos i la integració de nivells de processament.
§ La dissociació com a conseqüència de la traumatització greu.
§ El model de treball intern i l'autocura.
§ Intervenció clínica: el treball amb autocora.
§ La regulació diàdica i la relació terapèutica.
§ Un exemple de teràpia de trauma: EMDR.
§

Objectius

Metodologia

Programa

Ponent

ANA ISABEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ
Metge-Psiquiatra (col·legiada 15/1507420.1). Entrenador EMDR. Especialista en Trauma
Complex i Dissociació. VP de l'Associació Espanyola EMDR. Membre de la Junta ESTD. Cap
del Programa de Trauma i Dissociació des de 2011. Psiquiatra i Psicoterapeuta del
Departament de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de La Corunya (Espanya). Terapeuta
i consultor d'EMDR. Membre de la Junta Espanyola d'Associacions EMDR.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

§

Col·legiats/des Mallorca

§

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

§

Col·legiats/des integrants GT EMDR y GIPEC IB

§

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

90 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

72 €
80 €
65 €
120 €

Devolució Matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 20 de setembre de 2018.
Termini
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
d’inscripcions

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/20181006MA).
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.

