CURS:
ABORDATGE DE LES AUTOLESIONS I EL SUÏCIDI AL
TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT
Dates

5 i 6 de juliol de 2019

Horari

Divendres, de 15:00 h. a 21:00 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 15:00 h.

Destinataris/àries
Objectius
Metodologia

Programa

Ponents

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració
Núm. de places

12 hores
30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
En aquest curs s'exploraran les diferents etapes de la ideació suïcida i com treballar amb
ella. També s'abordaran les conductes autodestructives i tècniques per al maneig de la
regulació emocional en els pacients amb Trastorn Límit de Personalitat.
Pràctica, el 70% del curs està basat en vídeos i casos pràctics.
▪ Les autolesions i el comportament destructiu en el Trastorn Límit de la Personalitat
▪ Comprenent la funció de les autolesions. Com veure més enllà del símptoma
▪ Eines per a l'avaluació i el maneig de les autolesions
▪ Fases de la ideació suïcida. Identificació i abordatge
▪ Intervenció en crisi, què fer quan el pacient presenta ideació suïcida?
▪ Pautes a seguir després d'un intent de suïcidi
▪ Casos pràctics
DOLORES MOSQUERA
Psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en trastorns de la personalitat, trauma i
dissociació. Directora de l’Instituto para el Estudio del Trauma y los Trastornos de la
Personalidad (INTRA-TP). Col·labora amb el Programa de Atención Psicológica a Mujeres
que sufren Violencia de Género (PAPMVX), Abramos o Círculo: Programa d'atenció
psicològica a homes amb conductes violentes i la Xarxa Nacional de Psicòlegs per a
l'Atenció a Víctimes del Terrorisme, així com amb IPSE - Intervención Psicológica
Especializada. Programa de Asistencia Psicológica ante Situaciones Críticas.
Ha participat com a ponent convidada en nombroses conferències i tallers a Europa, Àsia,
Austràlia, i Nord, Centre i Sud Amèrica. Ha publicat 15 llibres i nombrosos articles sobre
trastorns de la personalitat, trauma complex, inclinació i dissociació. Ha rebut el premi
David Servan-Schreiber per la seva contribució destacada en EMDR l'any 2017.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des Mallorca

▪

Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera

▪

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

▪
▪

G.T. Psicoteràpia EMDR i G.T. Investigació, prevenció i
assistència de la conducta suïcida
Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

▪

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia
Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

▪

Devolució matrícula

160 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

48 €
130 €
140€
120 €
130 €
190 €

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

Termini
d’inscripcions
Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

Fins el 20 de juny de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190705MA).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

