CURS
FORMACIÓ EN TERÀPIA D’ESQUEMES
Dates

5 i 6 d’abril de 2019

Horari

Divendres, de 15:00 h. a 21:00 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 15:00 h.

Destinataris/àries

Palma (Mallorca)

Duració
Núm. de places

12 hores
30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.

Objectius

Metodologia

Lloc

▪

S’abordaran els punts bàsics d’aquest enfocament de teràpia d’esquemes

La metodologia del curs pretén ser el més pràctica i participativa possible, per la qual
cosa es donarà suport a la part teòrica amb casos pràctics, vídeos de casos reals i
pràctiques amb jocs de rol. Se sol·licitarà en tot moment la participació dels alumnes per
a resoldre els dubtes i comentaris que puguin sorgir, intentant així que el curs s'adapti el
màxim possible a les demandes personals i professionals de cadascun.
Els esquemes:
▪ Definició d'esquemes
▪ Conceptualització dels esquemes
▪ Categories dels esquemes desadaptatius
▪ Categories dels esquemes desadaptatius
▪ Importància en la teràpia d'esquemes
▪ La teràpia d'esquemes: l'origen
▪ Les maneres:
▪ Categories de les maneres
▪ Aplicacions pràctiques en teràpia
JORDI CID COLOM
Psicòleg (col·l. C-7811). Especialista en Psicologia Clínica. Doctorat en Psiquiatria i
Psicologia Mèdica. Coordinador de programes de la xarxa de salut mental i addiccions de
Girona. Institut d’Assistència Sanitària (Girona). Professor associat del Departament de
Psicologia Bàsica a la Universitat de Girona.
▪

Programa

Ponent

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

80 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

55 €

▪

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

▪

Devolució matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

90 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

65 €
120 €

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 21 de març de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190405MA2).
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.

