
 

CURS 

PÈRDUES AFECTIVES:  
ESTRATÈGIES D’AFRONTAMENT EN PROCESSOS 

D’ELABORACIÓ DE DOL  
 

 

Dates 
 

17 i 18 de juny de 2016  
Lloc 

Palma (Mallorca) 
 

Horari 
Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h.  
Dissabte,    de 10:00 h. a 14:00 h.  
                    de 16:00 h. a 20:00 h.  

Duració  12 hores 

Núm. de places 30 

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

 
Objectius 

 

� Reconeixer els “símptomes normals“ de la persona que pateix el dol.  
� Coneixer els “perills emocionals” davant els diferents tipus de pèrdues.  
� Experimentar, en si mateixes, algunes de les eines d'abordatge del dol.  
� Adquirir recursos per acompanyar en processos de dol.  

 
Metodologia 

Breus exposicions teòriques.  “Revisió” experiencial de les nostres pròpies pèrdues 
Exercicis grupals de reflexió. Pràctiques, diferents exercicis experiencials per conèixer la 
seva dinàmica i objectiu concret. Casos pràctics.  

 
 
 
 

Programa 

� Grups de reflexió entorn al que saben del dol. 
� Ampliació del coneixement. 
� Exercici “FAMÍLIA I PERDUDES”. 
� Model d'intervenció amb Famílies. 
� Simptomatologia “normal”. 
� Tipus de pèrdues i els factors que determinen l'impacte en qui pateix un dol. 
� Exercici: CAS PRÀCTIC. 
� Grups de reflexió als “perills emocionals”. 
� Exercici RECURSOS PERSONALS. 
� Presència: teoria y pràctica. 
� Exercici experiencial “Les pèrdues de la meva vida”. 

 

 
Ponent 

ROSA MARIA MARTINEZ GONZALEZ 
Psicòloga (col·l. BI01969). Psicoterapeuta europeA (EUROPSY).  Acreditació com 
Psicòloga General Sanitària. Focusing Trainer per Institut Internacional de Focusing. 
Membre de l’Institut espanyol de Focusing. Especialista en procesos de dol. 

 
 
 
 

Preu matrícula 
 
 

 
� Col·legiats/des Mallorca 

 

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

� Col·legiats/des integrants Grup GIPEC 
 

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

� Estudiants de Psicologia 
 

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

PREU MATRÍCULA 
75 € 

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

60 € 

65 € 

60 € 
 

110 € 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 3 de juny de 2016.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

 
 

Inscripcions 

1.- Realitzar l’ingrés bancari a La Caixa, IBAN ES80 2100 0364 9502 0014 6646. 
2.- Enviar al COPIB el formulari d’inscripció (www.copib.es/asp/full/full2016.asp.). 

En cas de no adjuntar justificant d’ingrés en el formulari d’inscripció, remetre còpia a 
formaciocopib@cop.es o al fax 971 29 19 12. 

3.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació El COPIB emetrà certificat d’assistència si hi ha una assistència mínima del 80%. 

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 
 


