
 

CURS 

EL DOL:  
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL DAVANT PÈRDUES, DOL 

INFANTIL I CONDUCTES SUÏCIDES  
 

 

Dates 
 

25 i 26 de juny de 2016 
Lloc 

Eivissa 
 

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

Duració  12 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 
 

� Dotar de nous coneixements i dinàmiques pel que fa al dol.  

Metodologia Exposició de teories i pràctiques. Exercicis grupals de reflexió. Pràctiques, diferents 

exercicis experiencials per conèixer la seva dinàmica i objectiu concret. Casos pràctics. 

 
 
 
 
 
 

Programa 

� Dol: intel·ligència emocional davant les pèrdues.   

o El dol en les diferents cultures.  

o Tipus de dol i intervenció en les diferents fases.  

o Habilitats i tècniques d'intervenció en dol i crisi.  

o Tractament en grups de familiars en prevenció del dol patològic.  

� Dol infantil: el boix davant la mort.   

o El boix davant la mort: desenvolupament evolutiu.  

o Fases i tasques del dol infantil. Intervenció amb el boix.  

o Perspectiva sistèmica: intervenció amb la família.   

� Intervenció i maneig de conducta suïcida.   

o Avaluació i tractament de la conducta suïcida.  

o Maneig del pacient suïcida i intervenció en crisi.  

o Factors de risc i protecció. Atenció als familiars del suïcida.    
 

 
 
 
 

Ponent 

JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Psicòleg col·legiat M-20070; màster en Psicologia Clínica i de la Salut per la UCM; expert 

en psicoteràpia amb boixos i adolescents pel COP Madrid; guanyador del Premi 

Lafourcade Ponce 2012 per la seva trajectòria professional; i ha desenvolupat la seva 

carrera a Psicòlegs Sense Fronteres, com a coordinador dels programes de dol, família i 

mediació, a l'Hospital Gómez-Ulla de Madrid. 

 
 
 
 

Preu matrícula 
 
 

 
� Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera 

 

� Col·legiats/des Mallorca i Menorca  

 

� Col·legiats/des integrants G.T. Intervenció en 

Emergències 
 

� 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 
90 € 

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

 

72 € 
 

 

80 € 
 

65 € 
 

120 € 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 13 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 de l’AECC. Carrer Josep Zornoza Bernabéu, 5. 07800 Eivissa. (Pendent de 

confirmació).  
 


