CURS

TERÀPIA DE PARELLES DEPENENTS I
CONFLICTIVES
Dates
Horari
Destinataris/àries

6 i 7 de d’octubre de 2017

Lloc
Palma (Mallorca)

Divendres, de 09:00 h. a 14:00 h.
16 hores
Duració
de 15:00 h. a 18:00 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 14:00 h.
Núm. de places
30
de 15:00 h. a 18:00 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Dotar als assistents de les eines necessàries per reconèixer i avaluar els
problemes més freqüents que es donen en les parelles amb alt nivell de
conflictivitat.
§ Ajudar a reflexionar sobre la relació de les relacions conflictives i els patrons
d'inclinació sub-òptims i disfuncionals.
§ Revisar les diferents eines terapèutiques de les quals es disposa en l'actualitat
per afrontar el tractament amb aquest tipus de pacients.
Curs teoricopràctic.
§

Objectius

Metodologia

Evolució històrica de les parelles.
Parella, conflicte i dependència. Situació actual de les parelles: motius de
conflicte més freqüents.
§ La dependència interpersonal patològica.
§ Els patrons de dependència i els estils d'inclinació subòptims i disfuncionals.
§ Avaluació de les parelles conflictives.
§ Pautes de tractament de les parelles conflictives
ARUN MANSUKHANI
Psicòleg (col·l. AO-02325); Psicòleg especialista en Psicologia Clínica. EMDR Practitioner i
Consultant. Subdirector de l'Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Exercici lliure de
la professió de psicòleg clínic.
§
§

Programa

Ponent

PREU MATRÍCULA
Preu matrícula

105 €

§

Col·legiats/des Mallorca

§

Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera

§

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

§

Estudiants de Psicologia i Màster PGS

95 €
75 €

§

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

135 €

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

Devolució Matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins el 21 de setembre de 2017.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20171006MA).
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.

