CURS ONLINE:

LA INTERVENCIÓ DEL/LA PROFESSIONAL DE LA
PSICOLOGIA EN ELS PUNTS DE TROBADA
Lloc
Data

Horari
Destinataris/àries

13 de novembre de 2020

Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h.

Objectius
§
§

§

Ponent

4 hores
60

Conèixer què és la intervenció del/la professional de la psicologia en els Punts de
Trobada Familiar (funcions, accions que es duen a terme, objectius, perfils de les
famílies usuàries...).
Conèixer els recursos que actuen i com al PTF.
Explicar el rol del/de la professional de la psicologia al servei.

El taller se realitzarà amb una metodologia teoricopràctica amb presentació de casos per
a conèixer l’ajust dels recursos necessaris a cada cas.
Es realitzarà una introducció teoricotècnica per a posteriorment conèixer i treballar dos
casos amb presencia de conflictivitat familiar i intervenció de diferents recursos al Punt
de Trobada Familiar.
§

Programa

Durada
Núm. de places

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

Metodologia

Retransmissió per
l’aplicació Zoom

§
§
§

Conflictivitat familiar i interferències parentals: conceptualització i principi del
major benestar del/de la menor.
Conèixer què és un Punt de Trobada Familiar (funcions, accions que es duen a
terme, objectius...)
Rols professionals: què fa el/la professional de la psicologia als PTF’s.
Perspectiva de gènere als PTF’s.
Coordinacions i relacions amb les institucions.

VANESSA ALBERTÍ CAMPINS
Psicòloga (col·l. B-01529). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF),
mediadora familiar i coordinadora de parentalitat, directora dels punts de trobada
familiar de les Illes Balears.
ESTEFANIA CANO RIBAS
Psicòloga (col·l. B-01694). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF),
mediadora familiar i coordinadora de parentalitat, directora dels punts de trobada
familiar de les Illes Balears.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

§

Col·legiats/des COPIB i altres COPS

20 €

§
§

Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell
internacional
Col·legiats/des integrants de GT del COPIB

§

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

10 €

§

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

10 €

25 €
15 €

§

Estudiants pre-col·legiats

5 €

§

Altres professionals

30 €

Devolució matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins el 4 de novembre de 2020.
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/20201113ON).
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.

