CURS:
EL PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA COM
COORDINADOR DE PARENTALITAT
Amb la col·laboració de

Dates

27 de març de 2019

Horari

Dimecres, de 09:00 h. a 14:00 h.
de 16:00 h. a 21:00 h.

Destinataris/àries
Objectius

Metodologia

Programa

Ponent

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració
Núm. de places

10 hores
30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia.
Donar a conèixer el paper del/de la coordinador/a de Parentalitat, propiciant una
capacitació bàsica als professionals de la psicologia per tractar-se d'una figura professional
considerada de gran ajuda per a les famílies que travessen per processos judicialitzats de
separació o divorci i que mantenen un alt grau de conflictivitat interparental de gran
impacte en el desenvolupament psicològic dels fills.
Metodologia expositiva i participativa.
1.- MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL DE LA CdP.
▪ Què és la CdP.
▪ Antecedents i breu història. D'on procedeix?, S'està implantant a Espanya?
▪ Per a què serveix la CdP.
▪ Diferències amb altres sistemes de resolució alternativa de conflictes i altres
modalitats d'intervenció.
▪ Referència marc legal. Necessitat de regulació.
2.- DINÀMICA FAMILIAR EN CASOS DE SEPARACIÓ I DIVORCI.
▪ Famílies d'alta conflictivitat.
▪ El conflicte i el seu impacte en els fills.
3.- LA FIGURA DE L'CdP I ESTRUCTURA DEL PROCÉS DE CdP.
▪ Qui és.
▪ Formació.
▪ Funcions i habilitats.
▪ Directrius per a la seva actuació.
▪ Avantatges, dificultats i limitacions.
▪ Fases del procés de CdP: Prèvia, Inicial, Mitja, Final, Seguiment.
4.- TÈCNIQUES: ENTREVISTA, PSICOEDUCACIÓ, GESTIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ.
▪ Relació i recollida d'informació.
▪ Gestió de les emocions.
▪ Comunicació.
▪ Gestió positiva del conflicte i el desacord.
▪ Parentalitat positiva o coparentalitat.
▪ revinculació paternofilial.
▪ Dinàmiques i Cas pràctic.
LUISA PÉREZ CABALLERO
Psicòloga (col·legiada M-16140). Psicòloga Forense, Psicoterapeuta, Logoterapeuta i
Mediadora en àmbit privat. Psicòloga en Institut Anatòmic Forense de la Comunitat de

Madrid. Membre Comitè de Gestió i Psicòloga-Mediadora de la Institució de Mediació del
Col·legi Oficial de Psicologia de Madrid.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des Mallorca i socis APF

▪

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

▪

Col·legiats/des integrants del GT resolució de conflictes

56 €

▪

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

60 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

40€

▪

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia
Psicòlegs/ogues no col·legiats/des

▪

Devolució matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

70 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

50 €
90 €

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 26 de març de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190327MA).
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.

