
 

 

 

CURS ONLINE 
 

INICIACIÓ A LA TERÀPIA ONLINE:  
ASPECTES ÈTICS, MARC LEGAL I  

EINES PRÀCTIQUES 
 

 

 

Dates 16, 17, 23 i 24 de juliol de 2020 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horaris 
 
Dijous i divendres, de 17:00 h. a 20:00 h.  

Durada 12 hores 

Núm. de places 60 

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

Objectius 

Proporcionar al professional de la Psicologia un coneixement bàsic del que implica la 
teràpia online: 

§ Salut i entorn digital. Aspectes legals i deontològics 
§ Consentiment informat per a la pràctica online i requeriments tècnics: equip 

informàtic, eines de comunicació, pagament, assegurances... 
§ Competències instrumentals: adults, infants i gent gran 
§ Gestió de la projecció en xarxes 

Metodologia 
Teoricopràctica (60-40%). Exposició del marc de salut mental digital i pràctica amb 
plataforma avalada per l’ús en teràpia online en base a protecció i encriptació de dades i 
videoconferència. 

Programa 

§ Salut mental en una societat digital. Professional online 
§ Gabinet online? Què plantejar-se abans. Guies i protocols 
§ Consentiment informat i procés online 
§ Pràctica a plataforma professional 

Ponents 

JUANJO MARTÍ NOGUERA 
Psicòleg. Col·legiat B-01471. Doctor en Psicologia per la Universitat de València i 
coordinador del grup de treball de psicologia online i societat digital del COPIB. 
MARTA DE LA TORRE 
Psicòloga general sanitària. Col·legiada M-24874.  Professora Associada a la Universitat de 
Nebrija i docent en el màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat Europea de 
Madrid. Coautora de la “Guía de práctica clínica sobre intervención psicológica online” 
(COP Madrid). 
REBECA PARDO 
Psicòloga general sanitària. Col·legiada M-24433. Doctora en Psicologia. Professora 
associada a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Coautora de la “Guía de práctica 
clínica sobre intervención psicológica online” (COP Madrid). 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des de COPIB i altres COPS 40 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell internacional 50 € 

§ Col·legiats/des integrants del GT Teràpia online 35 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 30 € 

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

25 € 

§ Estudiants pre-col·legiats 20 € 

§ Altres professionals 60 € 



Termini 
d’inscripcions 

Fins el 15 de juliol de 2020.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

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

Inscripcions 
1.-  Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20200716ON).   
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 

 


