
 

 

 

SEMINARI ONLINE 
 

ABORDATGE DELS EFECTES PSICOLÒGICS 
PRODUÏTS PER LA COVID-19 
MITJANÇANT MINDFULNESS 

 

 

 

Dates 14, 21, 28 de juliol de 2020 
 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari 
 
Dimarts, de 17:00 h. a 20:00 h. 
 

Durada 9 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiat/des, estudiants de Psicologia, estudiants màster PGS i 
professionals d’àmbit sanitari. 

Objectius 

§ Aproximació teòrica i pràctica al mindfulness per a la gestió cognitiva-emocional 
§ Dotar d’eines als professionals per a ajudar a pal·liar els efectes psicològics sorgits 

de l’experiència amb la covid-19 
§ Facilitar la presa de consciència de les pròpies reaccions emocionals i el paper que 

juguen els nostres pensaments 
§ Dotar d’eines que fomentin l’auto cura 

Metodologia 
Curs teoricopràctic i eminentment participatiu. Es realitzaran pràctiques de meditació a 
cada sessió i dinàmiques per facilitar l’aprenentatge. Entre sessió i sessió es demanarà la 
realització diària de pràctiques de mindfulness facilitades per la docent. 

Programa 

PRIMERA SESSIÓ 
§ Introducció. Com pot el mindfulness ajudar-nos a treballar els efectes psicològics 

derivats de la pandèmia per la covid-19 
§ Principals símptomes psicològics observats fins ara fruit de la pandèmia 
§ Fomentant l’escolta activa 
§ Regulació de l’emoció i el pensament mitjançant mindfulness 

SEGONA SESSIÓ 
§ Estratègies per a la gestió dels pensaments i de les emocions 
§ Ajudant a crear coherència a l’experiència. Reconeixement de vells patrons de 

reacció 
§ Narrativa  del succés 
§ Suavitzant emocions 

TERCERA SESSIÓ 
§ Ansietat, dol i trauma. Com gestionar-ho mitjançant mindfulness 
§ Processos d’acceptació de la realitat 
§ Flexibilitat emocional 

Ponent 

CARME AGUILÓ CASABONA 
Psicòloga general sanitària col·legiada B-00821. Exercici de la pràctica privada des de 1981. 
Instructora de mindfulness formada per l’Associació Espanyola de Mindfulness. Promotora 
de grups d’aprenentatge i pràctiques de mindfulness.  
Professora de cursos i tallers dirigits a grups de pacients de distintes patologies. Directora 
d’activitats docents per a professionals sanitaris i de l’àmbit de la discapacitat i de la 
dependència.  

  



 
 
 
 

Preu matrícula 

 PREU 
MATRÍCULA 

§ Col·legiats/des de COPIB i altres COPS 30 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell internacional 35 € 

§ Col·legiats/des integrants del GT Mindfulness 25 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 20 € 

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

15 € 

§ Estudiants pre-col·legiats 10 € 

§ Altres professionals 50 € 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 13 de juliol 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/20200714ON).   
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 

 


