TALLER

L’ABORDATGE TERAPÈUTICA DELS
TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
Dates
Horari
Destinataris/àries

9 i 10 de març de 2018

Metodologia

Programa

Ponent

Palma (Mallorca)

Divendres, de 09:30 h. a 14:00 h.
Duració
de 15:30 h. a 19:00 h.
Dissabte, de 09:30 h. a 14:00 h.
Núm. de places
de 15:30 h. a 19:00 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia.
§

Objectius

Lloc

§
§

16 hores
30

L'objectiu general d'aquest taller serà dotar a l'alumne/a dels coneixements,
estratègies i recursos necessaris per al treball en teràpia d'aquests trastorns.
S’ajudarà els professionals a elaborar un pla de tractament adequat a cada cas.
S'aprofundirà en l'abordatge psicoterapèutic d'aquests trastorns que es
manifesten a través de diferents malalties i patiments físics i en els quals els
factors psicològics semblen determinants.

Curs teoricopràctic i participatiu.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Presentació dels trastorns psicosomàtics.
Psicosomàtica mèdica i perfils de personalitat.
Els trastorns psicosomàtics com a resposta a experiències desfavorables i trauma.
Relació entre afecció i trastorns psicosomàtics: La funció del símptoma.
Dissociació i psicosomàtica.
Les diferents cares de la dissociació en els trastorns psicosomàtics.
La terapèutica de la dissociació en aquests trastorns.
Conceptualització dels trastorns psicosomàtics.
Vinculació terapèutica.
Les defenses somàtiques i el treball en teràpia.
Desenvolupament del tractament; recursos i eines específiques.
Integració.

NATALIA SEIJO
Psicòloga (col·l. G-2322). Psicoterapeuta especialista en Trauma Complex i Dissociació.
Trastorns Alimentaris. Trastorns psicosomàtics. Consultora EMDR. Certificada en
Teràpia sensoriomotriu. Teràpia Familiar i Gestalt. Teràpia d'Esquemes.
http://www.nataliaseijo.com

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

§

Col·legiats/des Mallorca

§

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

§

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

95 €

§

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

75 €

§

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des, metges i psiquiatres

105 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

135 €

Devolució Matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins el 22 de febrer de 2018.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180309MA).
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.

