
 

 

 

CURS 
 

PSICOLOGIA I TERÀPIA ONLINE  
 

 

 

Data 

 

7 i 8 de febrer de 2020 
Lloc 

Mallorca 

Horari 

Divendres,  de 16:00 h. a 21:00 h. 
Dissabte,   de 09:00 h. a 14:00 h. 

Duració 10 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

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

▪ Aspectes legals i deontològics. 
▪ Ús de mitjans (plataformes, servidors, mails) adequats acord a la protecció de 

dades i encriptació d’arxius 
▪ Competències instrumentals: gestió d’espai on-line, comunicació, cobrament. 
▪ Competències tècniques: adequació per professional i client de les sessions. 

Metodologia 

Teòrica–pràctica. 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 

 
▪ Introducció amb casos del nou context de societat digital i com a nivell mundial es 

consolida el servei de teràpia online. 
▪ Aspectes legals en protecció de dades que afecten des de l’ús del mail a la 

videoconferència i gestió de qüestionaris. 
▪  Recomanacions de deontologia professional aplicada a l’entorn on-line. 
▪ Teràpia on-line: competències i eines adequades. 

 

Ponent 

 

JUANJO MARTÍ NOGUERA 
Doctor en Psicologia per la Universitat de València. Director del Programa cibersalud.es. 
Asesor Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y Caribe.  Docent 
Màster Psicología General Sanitaria. 
 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca  70 € 

 

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

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 60 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 40 € 

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

50 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 5 de febrer de 2020.   
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/20200207MA.   
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%.  

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

 

http://www.copib.es/cursos/20200207MA

