
 

 

 

 

TALLER: 
PROSTITUCIÓ I TRÀFIC DE BLANQUES: 

HABILITATS TERAPÈUTIQUES FONAMENTALS 
DEL/DE LA PSICÒLEG/OGA  

 

Data 22 de novembre de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres,  de 09:30 h. a 12:00 h. 
Duració 2,5 hores 

Núm. de places 20 

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

Objectius 

 
Donar a conèixer els factors determinants d'una bona intervenció psicològica amb dones 
en contexts de prostitució i tràfic. 
 

Metodologia La metodologia del curs serà teoricopràctica 

Programa 

 
▪ Introducció al fenomen del tràfic. 
▪ Perfils de les dones. 
▪ Com tractar la diversitat cultural, dificultats en l'abordatge terapèutic. 
▪ La contenció i l'abordatge terapèutic. 

 

Ponents 

FRANCISCA MUÑOZ-RAMOS RIPOLL 
Psicòloga General Sanitaria (col·l. B-00338). Psicoterapeuta acreditada per l’EFPA. Experta 
universitària en psicopatologia d’infància i adolescència. Treballa en el Casal Petit (H. 
Oblatas) dirigit a dones en risc d’exclusió social. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 20 € 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i 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 15 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats   5 € 

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

15 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des                 35 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 7 de novembre de 2019.  
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/20191122MATALLER2). 
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/20191122MATALLER2

