CURS

TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT
I TRAUMA COMPLEX
Dates
Horari
Destinataris/àries

24 i 25 de febrer de 2017

Lloc
Palma

16 hores
Duració
Divendres i Dissabte, de 09:30 h. a 13:30 h.
30
Núm. de places
de 15:00 h. a 19:00 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
!

Objectius
Metodologia

Programa

Ponent

Donar un marc de referència per ajudar a guiar la detecció, avaluació i
tractament del trastorn límit de la personalitat i oferir un model terapèutic per a
treballar amb els pacients que el pateixen, tenguent en compte la freqüent
relació amb el Trauma Complex.
Curs teoricopràctic i participatiu.
1. Trastorn Límit de la Personalitat i Trauma Complex
a) Comprenent els criteris del TLP i la seva connexió amb el trauma complex
i la dissociació
b) Aspectes comuns entre el TLP i el trauma complex
c) Subgrups de TLP: conceptualització per al tractament
2. Avaluació del trauma complex i el Trastorn Límit de la Personalitat
a) Instruments per a l'exploració
b) L'entrevista clínica en el trauma complex i el TLP
c) El llenguatge dissociatiu com a eina per mesurar les possibilitats de
treball
d) Particularitats i aspectes a tenir en compte
e) Identificant les defenses freqüents
3. L'estabilització en el TLP i trauma complex: Treballant amb recursos, defenses i
trauma per augmentar la regulació emocional
a) Autocura
b) Treball amb autolesions, conductes autodestructives i impulsivitat
c) Maneig de la ideació suïcida
d) Recursos pel TLP
e) Psicoeducació específica pel TLP
f) Treball amb diferenciació
g) Treball amb defenses
h) Treball amb estats del jo
4. Casos clínics
DOLORES MOSQUERA
Psicòloga i psicoterapeuta. Directora dels Centres de Psicologia INTRA-TP. Expert en
Trastorns de la personalitat i trauma complex. Màster en Psicologia Clínica. Certificada
en Teràpia sensoriomotriu. Clínic i supervisor EMDR. Té una àmplia experiència en
l'ensenyament, seminaris previs, tallers i conferències a nivell internacional. Ha publicat
nombrosos llibres i articles sobre trastorns de la personalitat, trauma complex i
dissociació i és un reconegut expert en aquest camp.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

!

Col·legiats/des Mallorca

!

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

!

Col·legiats/des integrants G.T. Psicoteràpia EMDR

!
!
!

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des
Estudiants de grau de Psicologia i Màster PSG
Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

110 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

88 €
100 €
80 €
140 €

Devolució Matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 9 de febrer de 2017.
Termini
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
d’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
Inscripcions
formaciocopib@cop.es o al fax 971 29 19 12.
3.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
El COPIB emetrà certificat d’assistència si hi ha una assistència mínima del 80%.
Certificació
Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

