CURS ONLINE
DOCUMENTACIÓ, REDACCIÓ D’INFORMES I ALTRES
DOCUMENTS IMPORTANTS EN COORDINACIÓ DE
PARENTALITAT
Lloc
Data

Horari
Destinataris/àries

29 de maig de 2021

Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h.

Retransmès per
plataforma Zoom

Durada
Núm. de places

4 hores

60
Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, pre-col·legiats, estudiants
màster PGS

Objectius

Revisar tot tipus de documentació que serà necessària utilitzar o emetre durant el procés
de coordinació de parentalitat il·lustrant-lo amb exemples que en donin context.

Metodologia

Eminentment pràctica, oferint models dels documents i informes i posant-ho en relació
amb casos pràctics.
Documents a elaborar des de la recepció de l'ofici de derivació a l'informe de final
de la coordinació de parentalitat.
§ Similituds i diferències si el cas és de derivació judicial o privada.
§ Document d'acord d'inici i de permís per a les coordinacions professionals.
§ Informes extraordinaris i informes de seguiment.
§ El pla de parentalitat: aspectes tècnics des de la valoració de la coparentalitat fins
a la facilitació dels acords.
§ Diferents tipus d'informes de finalització.
NÚRIA VÁZQUEZ ORELLANA
Doctora en Psicologia (Col·legiada COPC-8291). Experta en Psicologia Forense acreditada
pel COPC. Integrant del llistat de Perits i de Coordinadors de Parentalitat del COP
Catalunya. Formada en Teràpia Familiar Sistèmica-Relacional, en Mediació i en
Coordinació de Parentalitat. Coordinadora Curs d'Extensió Universitària d'URV:
"Coordinació de Parentalitat".
§

Programa

Ponent

PREU MATRÍCULA

Preu de la
matrícula

§

Col·legiats/des COPIB i altres COP

30 €

§

Col·legiats/des associats/des de COP a nivell
internacional

40 €

§

Col·legiats/des integrants de grups de treball del COPIB

20 €

§

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

15 €

§

Estudiants de Psicologia. Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia
Estudiants pre-col·legiats

§

10 €
5€

Devolució matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins al 20 de maig de 2021.
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 matrícula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20210529ON).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.

Certificació

S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació en línia.

Lloc de realització

Retransmès per plataforma Zoom.

