CURS
EL PROCÉS DE DOL, APROXIMACIÓ A
NOUS MODELS D'INTERVENCIÓ
Data
Horari
Destinataris/àries
Objectius
Metodologia

Programa

Ponent

Lloc

23 de febrer de 2019
Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h.

Eivissa
4 hores

Duració
Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Revisió de models teòrics del procés de dol
Aproximar els assistents a nous models d'intervenció
Aprenentatge d'estratègies d'intervenció en processos de dol
Metodologia teoricopràctica amb exercicis i casos clínics.
Introducció: la mort en la societat actual
El procés de dol: definició
Dol normal i dol complicat
És possible la prevenció del dol complicat?
Models teòrics
Estratègies d'intervenció en el procés de dol normal
Intervenció en processos de dol complicat
Noves estratègies d'intervenció en dol
PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Psicòleg (col·l. B-02736). Psicooncòleg, psicòleg d'Emergències i catàstrofes. Especialista
en Violència de Gènere. Coordinador del Grup de Treball de Psicooncologia i Pal·liatius
del COPIB. Membre de la Junta de Govern de la Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut
del Consell General de la Psicologia d’Espanya.

PREU MATRÍCULA
Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera
Col·legiats/des Mallorca

Preu matrícula

30 €
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

20 €

Estudiants de Psicologia precol·legiats

10 €

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

20 €
60 €

Devolució Matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 14 de febrer de 2019.
Termini
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
d’inscripcions
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190222EI.
Inscripcions
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%.
Certificació
Lloc de realització Seu de l’AECC. Carrer Josep Zornoza Bernabéu, 5. 07800. Eivissa.

