
 
 

CURS ONLINE 
 

DISSOCIACIÓ TRAUMÀTICA EN LA INFÀNCIA  
 

 

 

Dates 7 i 8 de maig de 2021 

Lloc 

Retransmès per 
plataforma Zoom 

 

Horari 

Divendres, de 13:00 h. a 17:00 h. 
Dissabte, de 13:00 h. a 17:00 h. 

Durada 8 hores 
Núm. de places 60 

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

Objectius 

§ Introduir en la comprensió dels efectes del desenvolupament traumàtic. 
§ Proveir de models explicatius sobre la dissociació en el context del trauma 

interpersonal primerenc. 
§ Aportar eines de detecció i valoració diagnòstica. 
§ Aportar lineaments generals per al tractament de la dissociació traumàtica. 

Metodologia Presentació mitjançant PowerPoint dels conceptes. Exposició teoricopràctica, anàlisi i 
discussió amb el grup. Abordatge de situacions i casos concrets. 

Programa 

§ Desenvolupament normal versus desenvolupament traumàtic. 
§ Experiències que es troben en la base del trauma interpersonal primerenc. 
§ Funció de l’aferrament en el desenvolupament normal i en el desenvolupament 

traumàtic. 
§ Models explicatius de la dissociació infantil. 
§ Esquema general de valoració diagnòstica: observació, instruments i entrevista. 
§ Lineaments generals per al tractament de la dissociació traumàtica. 

Ponent 

SANDRA BAITA 
Psicòloga clínica graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Especialització en 
trauma psicològic i intervenció en catàstrofes, dictada per la Sociedad Argentina de 
Psicotrauma. Terapeuta certificada i supervisora aprovada certificada per EMDR 
Iberoamérica. Membre del  Comité de Niños y Adolescentes y del Comité de Entrenamiento 
en Psicoterapia de los Desórdenes Disociativos. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 25 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
internacional 30 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 20 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 15 € 

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

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats   5 € 

§ Altres professionals 40 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 28 d’abril 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/20210507ON).   
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. 


