
 

 

CURS 

TRACTAMENT DELS TRASTORNS 
DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA 

  
 

 

Dates 

 

3 i 4 de novembre de 2017 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

Divendres,  de 10:00 h. a 14:30 h.  
 de 16:00 h. a 19:00 h.  
Dissabte,   de 10:00 h. a 14:30 h.  
 de 16:00 h. a 19:00 h.  

Duració 15 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants 

de Psicologia i altres professionals. 
CURS RETRANSMÈS PER STREAMING A 

EIVISSA/FORMENTERA I MENORCA 

Objectius 

� Obtenir una comprensió del trastorn des de la seva complexitat, evitant caure en 

formulacions simplistes.  

� Augmentar la sensibilització dels professionals entorn del TCA 

� Conèixer i identificar un trastorn d'alimentació, el seu diagnòstic diferencial, el 

seu abordatge terapèutic (tant a nivell nutricional, com psicològic) i els elements 

de prevenció dels mateixos.  

� Comprensió de la seva etiologia: relació amb els estils d'inclinació disfuncionals i 

amb la història de trauma 

� Identificar simptomatologia dissociativa i el seu abordatge en el TCA. 
Metodologia Curs teoricopràctic i participatiu. 

Programa 

� Diferenciació diagnòstica específica en els T.A. 

� Anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa, afartament compulsiu, obesitat. 

� Altres trastorns alimentaris. 

� Història clínica. 

� Aspectes generals de diagnòstic i comorbiditat. 

� Anamnesi i història específica d'aferrament i trauma. 

� Estabilització i preparació.  

� Descripció general de com començar aquesta fase. 

� Dissociació en els TA: el món intern. 

� Identificació i comprensió de principals parts dissociatives en TA. 

� El treball en teràpia amb les parts dissociatives. 

� Creences específiques de cada part dissociativa i les seves 

repercussions en el món intern de la pacient amb TA 

� Defenses. 

� Principals defenses en els TA 

� Estratègies específiques per a treballar les defenses en els TA. 

� Recursos: creativitat i TA. 

� Aferrament amb els diferents TA: la base segura. 

� Trauma en els TA. 

� Descripció dels diferents traumes que apareixen en els TA. 

� Trauma T i t.  Trauma i cos. 

� Trastorns de personalitat i trastorns alimentaris. 

� Aspectes generals a tenir en compte. 

� Integració 

� Dol. 

� Sensació interna de pèrdua. 

� Consciència de realitat. 

� Normalització amb el menjar. 

Ponent 

 

NATALIA SEIJO 

Psicòloga (col·l. G-2322). Directora de centre de psicologia clínica privada especialitzada 

en el tractament del trauma, dissociació i trastorns alimentaris durant 16 anys. 

Terapeuta a Schema Therapy (Nova York). Supervisora, facilitadora i clínic d'adults, nins i 

adolescents EMDR Europa. Membre de l'Associació EMDR Espanya, de la Societat 

Europea per a l'estudi del Trauma i Dissociació i de l'Associació Espanyola per a l'Estudi 

dels Trastorns alimentaris. Professora associada (Universitat Santiago de Compostel·la). 



 
 
 
 

Preu matrícula 
 
 

 
� Col·legiats/des Mallorca 

 

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

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

streaming 

 

� Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 
 

� Estudiants de Psicologia i Màster PGS 
 

� Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 

PREU MATRÍCULA 
105 € 

Gratuït 
(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 
 

60 € 
 

 

 95 € 
 

 75 € 

135 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 19 d’octubre de 2017.   

La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Impartició curs via streaming 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/20170616MA2).   

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%.  

S’emetrà certificat de participació als alumnes inscrits via streaming. 

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

Patrocina 
 
 

 


