CURS

AFERRAMENT EN EL NIN I EN L'ADULT:
PSICOEDUCACIÓ, VALORACIÓ I REPARACIÓ
Dates

Horari
Destinataris/àries

16 i 17 de novembre de 2018

Programa

Ponent

Palma (Mallorca)

Divendres, de 09:30 h. a 14:00 h.
16 hores
Duració
de 15:30 h. a 19:00 h.
Dissabte, de 09:30 h. a 14:00 h.
30
Núm. de places
de 15:30 h. a 19:00 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia.
§ Interioritzar la importància que té l'aferrament rebut de la figura de cura
primària en la conformació de la personalitat, la salut mental i la forma en què es
relacionen els individus amb ells mateixos, amb les seves parelles, fills, entorn,
etc. Conèixer la forma en què es desenvolupa l'aferrament a partir del vincle.
Conèixer els diferents tipus d'aferrament i les seves característiques. Saber
identificar el propi tipus d'aferrament. Conèixer les pautes i requisits per poder
donar un aferrament segur.
§

Conèixer els instruments disponibles per valorar l'aferrament d'un pacient.
Identificar l'aferrament d'un pacient a través d'una sèrie d'indicadors
comportamentals / emocionals / somàtics. Adaptar la interacció amb el pacient
segons l'aferrament que presenta. Definir objectius i metes del tractament
realistes segons el tipus d'aferrament. Identificar els pacients objectiu d'un
tractament EMDR i derivar-los si és necessari.

§

En població adulta: com abordar un tractament específic de l'aferrament (teràpia
de reparació de l'aferrament); conceptualitzar i executar el tractament des del
model EMDR; identificar els recursos que és necessari instal·lar; saber trobar les
dianes objectiu de reprocessament; abordar les defenses més comunes i
problemes que es poden presentar al llarg del tractament i reprocessament. En
població infantil i adolescent: a més de l'anterior, com treballar amb els pares
per procurar un aferrament segur en el present i en el futur.

Objectius

Metodologia

Lloc

Presentació de power point mentre la ponent explica el contingut, les explicacions
verbals es combinen amb presentació de vídeos, part d'ells són recursos disponibles a
través d'internet, part d'ells són vídeos de pacients. No es podrà gravar àudio o vídeo
durant l'exposició dels vídeos de pacients. Si algun dels assistents es proposa per fer una
demostració pràctica, es podrà realitzar durant el curs.
§ Presentació de la ponent.
§ Psicoeducació dirigida a pacients (4 hores).
§ Tipus d'aferrament, fallades en l'aferrament i conseqüències (2 hores).
§ Com valorar l'aferrament, EAA i escales. Valoració de l'aferrament a través de
l'observació en la primera sessió (2 hores).
§ Estratègies d'intervenció segons el tipus d'aferrament del pacient (2 hores).
§ Reparació de l'aferrament amb EMDR (4 hores).
ARWEN CABAN PONS
Psicòloga General Sanitària, Col·leg M-23451. Master en Psicopatologia i Salut per la
UNED. Practitioner EMDR des de 2014 (Clínic EMDR).

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

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

120 €

Devolució Matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins l’1 de novembre de 2018.
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/20181130MA).
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 del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

