
 

 

 

 

CURS: 

INTERVENCIÓ EN CRISI AMB VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE I MULTICULTURALITAT I DOL EN LES 

DIFERENTS RELIGIONS 

 

 

Dates 17 i 18 de gener de 2020 
Lloc 

Eivissa 

Horari 

Divendres,  de 17:00 h. a 21:00 h.  
Dissabte,   de 10:00 h. a 14:00 h. 

 
Durada 

16 hores 
(8 hores presencials 

i 8 hores on-line) 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

▪ Dominar els conceptes, indicadors i criteris d'intervenció dels professionals de la 
psicologia en els casos de violència de gènere.  

▪ Conèixer i aprendre les característiques específiques que tenen cadascuna de les 
confessions religioses i culturals més habituals a Espanya en relació amb l'atenció 
a les persones en el procés de dol, per a poder donar una resposta més ajustada a 
les necessitats de suport psicològic respectant les seves particularitats 

Metodologia 

Acció formativa presencial. Suport en powerpoint de conceptes bàsics. Exposició 
teoricopràctica, anàlisi i discussió amb el grup. Realització de casos pràctics personalitzats 
i dinàmiques. Els continguts del material de la presentació, lectures recomanades i els 
exercicis es facilitaran online. El treball on-line consistirà en la resolució de varis exercicis 
pràctics. 

Programa 

 

Mòdul I - Violència de Gènere 
Introducció - Conceptes bàsics: 

▪ Definició i distinció entre els conceptes de violència de gènere, domèstica, 
intragènere o masclista. 

Intervenció en una escena de conflicte: 
▪ Control del context i de les persones agitades.  
▪ Valoració de l'escena i el risc. 
▪ Signes i símptomes de la víctima.  
▪ Conductes del maltractador. 
▪ Valorar el tipus d'intervenció en la qual et trobes:  relació conflictiva disfuncional 

o maltractament físic/psicològic. 
▪ Quins col·lectius són més vulnerables..  

Metodologia d'intervenció psicològica amb dones víctimes de violència de gènere: 

• Protocol d'actuació davant la violència de gènere (Illes Balears): Material de 
suport. 

• Estratègies d'intervenció amb la víctima: 
o Eines i tècniques d'intervenció. Què fer/Què dir. 
o Suport en la denúncia.  
o Coordinació amb altres cossos d'intervenció. 

▪ Intervenció amb els menors exposats a la situació violenta. 
Mòdul II - Dol Multicultural i d’altres religions 
Introducció: 

▪ Dol i Psicologia. 
▪ Influencia de la cultura en el procés de dol. 
▪ Variables en l’expressió del dol. Rituals i creences. 

El dol en les distintes cultures més habituals a Espanya: 
▪ Islàmic. 
▪ Judaisme. 



 

 

▪ Catòlic Llatinoamericà. 
▪ Japonès. 
▪ Hindú. 
▪ Africà. 

Dol Multicultural Migratori. 
Aplicació pràctica–casos pràctics. 

Ponent 

LOURDES MARÍA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ 
Psicòloga (col·l. M-21117). PGS. Màster en psicologia clínica i en psicologia 
d'emergències. Membre de la Xarxa d'Atenció a Víctimes del Terrorisme. Integrant del 
comitè de coordinació de la Xarxa Iberoamericana de Psicologia d'Emergències. Ha 
treballat a l'Institut Anatòmic Forense de Madrid per a l'atenció a familiars després de 
defuncions traumàtiques i psicòloga voluntària en el servei de SAMUR-PC de Madrid. 
Ponent a jornades i congressos de Psicologia i col·laboradora amb mitjans de 
comunicació.  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera 35 € 

▪ Col·legiats/des Mallorca i Menorca 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des integrants del GIPEC IB 
 (matrícula subvencionada per l’112) 

 

Gratuït 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 25 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 15 € 

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

15 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 50 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 8 de gener 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/20200117EI). 
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. 07800 Eivissa. 

 


