
 

 

 

CURS 
 

LA PRÀCTICA DE LA PSICOTERÀPIA EXISTENCIAL 
 

 

 

Dates 

 

22 i 23 de maig de 2020 
Lloc 

Eivissa 

Horari 

Divendres,  de 16:00 h. a 21:00 h. 
Dissabte,   de 09:00 h. a 14:00 h. 

Durada 10 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

 

▪ Contextualització de la psicoteràpia existencial 

▪ Facilitar un acostament als principis existencials de l'ésser humà 

▪ Aprendre estratègies dirigides a pal·liar els efectes psicopatològics de les 

mancances existencials 

 

Metodologia Metodologia teoricopràctica amb exercicis i casos clínics. 

Programa 

 

▪ Introducció a la psicoteràpia existencial 

▪ La mort en la psicoteràpia 

▪ La llibertat de l'ésser humà 

▪ L'aïllament existencial 

▪ El sentit vital 

 

Ponent 

 

PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Psicòleg (B-02736). Psicooncòleg a l'Associació Espanyola Contra el Càncer.  Psicòleg 
d’emergències i àmplia experiència en el tractament del dol. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des d’Eivissa Formentera  50 € 

 

▪ Col·legiats/des Mallorca i Menorca 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 40 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 30 € 

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

40 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals   80 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 10 de maig 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/20200522EI   
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 de l’AECC. Carrer Josep Zornoza Bernabéu, 5, Eivissa. 

 

http://www.copib.es/cursos/20200522EI

