
 

 

 CURS ONLINE 
 
 

NEUROCIÈNCIA DE LA MEDITACIÓ 
 

 

 

Data 5 de març de 2021 

Lloc 

Retransmès per  
plataforma Zoom 

 

Horari Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h. 
Durada 4 hores 

Núm. de places 60 

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

Objectius 
Adquirir coneixements sobre els mecanismes neuronals implicats en la pràctica de la 
meditació i les troballes científiques que reporten canvis cerebrals en els processos 
atencionals, de regulació emocional i d'afrontament de l'estrès.  

Metodologia Aquest curs combina teoria científica amb pràctiques de meditació. 

Programa 

§ Principis bàsics de la neurociència per a entendre com és l'arquitectura i dinàmica 
cerebral.  

§ Mecanismes neuronals que expliquen els anomenats obstacles de la ment: les 
distraccions, divagació i diàleg com a catalitzadors d'insatisfacció vital. 

§  Canvis en el cervell quan es practica la meditació. 
§  Regulació positiva de les emocions i els processos cognitius com l'atenció i la 

memòria. 
§  Correlació entre la meditació i el benestar. 

Ponent 

NAZARETH CASTELLANOS 
Doctora en Medicina - Neurociència - per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). 
Màster en Matemàtiques aplicades a la biologia i Màster en Neurociències per la Facultat 
de Medicina de la UAM. investigadora i docent en el laboratori de Neurociència cognitiva 
i computacional del CTB (Universitat Complutense i Politècnica de Madrid), en l'institut de 
recerques cerebrals Max Planck de Frankfurt i al Kings College de Londres. Autora de 40 
articles en revistes científiques internacionals de reconegut impacte i col·laboracions en 
llibres universitaris. 

Preu de la 
matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
internacional 25 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

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

10 € 

§ 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 3 de març de 2021.   
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/20210305ON).   
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 Retransmès per plataforma Zoom. 


