
 

 

 
CURS ONLINE 

 
 

LA COMPASSIÓ COM EINA DE CURA I AUTOCURA 
 

 

Data 11 de novembre de 2020 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari Dimecres, de 16:00 h. a 21:00 h.  
Durada 5 hores 

Núm. de places 60 

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

Objectius 
Cultivar la compassió com a fortalesa per enfrontar-se al sofriment propi/aliè i la 
resiliència per prevenir la "fatiga per compassió", l'estrès i l'ansietat de la professió, 
incrementar l'auto-compassió i la connexió amb altres. 

Metodologia Taller experiencial amb algunes explicacions teòriques, bastants pràctiques personals i 
exercicis relacionals, indagació personal i meditació. 

Programa 

§ Concepte de compassió i la seva relació amb el Mindfulness. 
§ Compassió cap a un ser estimat. 
§ Autocompassió.  
§ Autocura. 
§ Autoapreciació i afirmació de valors. 
§ Humanitat compartida i interdependència. 
§ Ampliar el cercle. 
§ Compassió activa. 
§ Aplicació per a la vida quotidiana. 

Ponent 

Mª BELÉN GONZÁLEZ GRAGERA 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia (col·legiada 8879). Oncòloga amb dedicació en Cures 
Pal·liatives amb Formació Internacional d’Instructors del Programa d’Entrenament del 
Cultiu de la Compassió”. Actualment treballa a l’Hospital Son Llàtzer. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
internacional 25 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

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

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats  5  € 

§ Altres professionals 30 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 9 de novembre 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/20201111ON).   
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 Retransmissió per l’aplicació Zoom. 


