CURS:

ESPECIALISTA EN COORDINACIÓ DE PARENTALITAT
Dates

26, 27 i 28 de març de 2020
2, 3 i 4 d’abril de 2020
23, 24 i 25 d’abril de 2020

Horari

Dijous,
de 16:00 h. a 21:00 h.
Divendres, de 09:00 h. a 14:00 h. i
de 16:00 h. a 21:00 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 14:00 h.

Destinataris/àries

Metodologia

Programa

Palma (Mallorca)

Durada

60 hores

Núm. de places

25

Psicòlegs/ogues col·legiats/des
•

Objectius

Lloc

La figura del Coordinador de Parentalitat sorgeix per a donar resposta a totes les
necessitats de les famílies fora dels jutjats, com un instrument més, que el jutge
pot utilitzar per al compliment de les resolucions judicials.
▪ Figura de suport a l'execució de la sentència que acompanyarà i assistirà als
progenitors amb la finalitat d'ajudar-los a implementar el seu Pla de Parentalitat,
resoldre diferències i orientar-los en relació amb les necessitats dels seus fills.
Es treballaran tots els temes des d’una perspectiva pràctica. Especialment cada fase del
procés es treballarà amb treballs en grup i jocs de rol, etc.
Aspectes generals
▪ Definició. Context històric. Experiències CP en diferents països. Objectius.
▪ La CP en la intersecció entre allò jurídic, psicològic i social.
▪ Aspectes comuns i diferencials entre CP i altres recursos per apaivagar els
efectes del conflicte familiar: mediació, avaluació forense, assessorament, PEF
1.- El rol del CP
▪ Perfil
▪ Funcions
▪ Formació
▪ Aspectes diferencials amb altres rols professionals
2.- Aspectes jurídics
▪ La crisi de parella i els processos de família
▪ Aspectes processals. Tipus de procediments
▪ L’execució en processos de família
▪ Els procediments de mutu acord. El conveni regulador
▪ Mesures inherents a les ruptures de parella, casades i no casades
✓ Pàtria potestat
✓ Règim de custodia dels fills
✓ Mesures econòmiques
✓ L’habitatge familiar
▪ Altra legislació a tenir en compte
✓ Violència familiar i de gènere
✓ Infància i protecció de menors
3.- Aspectes psicològics
▪ Conjugalitat i parentalitat
✓ Tipus de famílies
✓ Estils parentals
▪ Dinàmica de les famílies en procés de separació/divorci
▪ Efectes de la separació en la família
✓ Tipologia del conflicte

✓

Impacte del conflicte parental en els fills/filles. Aspectes a tenir en
compte
✓ Implicació dels nins en el conflicte adult
✓ Aspectes que incideixen en una separació conflictiva
- Violència domèstica
- Abús de substàncies
- Malaltia mental
- Alta interferència família extensa
✓ Dificultats en el compliment del règim de visites
- Interferències d'un progenitor en la relació amb l'altre
- Desconfiança en les capacitats parentals de l'altre progenitor/a
- Malaltia mental d'un dels progenitors
- Interferències de la família extensa o noves parelles
- Inconstància en la relació per part del progenitor/a no custodi
- Aspectes relacionats amb els fills
4.- Aspectes ètics i deontològics
▪ Compliment del codi deontològic de cada professió
▪ Incompatibilitats
▪ Conflicte d’interessos
▪ Confusió de rols professionals
5.- Aspectes metodològics
▪ Tècniques
✓ Tècniques d’entrevista
✓ Tècniques de resolució de conflictes
✓ Tècniques de comunicació
✓ Altres tècniques d’interès en la CP
▪ Elaboració de la documentació necessària
✓ Contracte inicial
✓ Document d’informació prèvia
✓ Agendes
✓ Registres
✓ Protocols de coordinació
✓ D’altres
6.- Procés de CP
▪ Fases
✓ Designa i disseny de la intervenció
- Contingut mínim de la designa
- Aspectes jurídics
- Coordinació amb els advocats
- Revisió expedient i recollida d’informació
- Disseny preliminar de la intervenció
✓ Primera entrevista i signatura de contracte
- Primeres entrevistes: Individuals/ conjuntes. Criteris d’elecció
- Informació als progenitors sobre el procés
- Informació aportada pels progenitors
- Establir el marc de treball
- Establiment d’objectius
- Elaboració d’agenda conjunta.
- Signatura del contracte de CP
✓ Fase avaluadora
- Avaluació de la dinàmica relacional
- Avaluació del conflicte
- Impacte del conflicte en els fills/filles
- Avaluació actual de la relació parento/filial

- Dificultats en el compliment del pla de parentalitat
- Capacitats parentals: fortaleses i debilitats de cada progenitor
- Coordinació amb altres recursos: centres docents, metges,
psicòlegs, altres persones significatives .
- Anàlisi de la informació
- Disseny de la intervenció
✓ Fase d’intervenció
- Aplicació de les tècniques necessàries en cada moment de la
intervenció
- Incorporació dels fills
7.- Aspectes metodològics
▪ Elaboració d’informes
✓ Aspectes formals
✓ Aspectes de contingut
✓ Elaboració model d’informe
▪ Coordinacions
✓ Recursos amb els quals serà necessari coordinar
✓ Tipus de coordinació
✓ Contingut
✓ Límits de la confidencialitat en les coordinacions de CP

Ponents

NURIA CALDERER PÉREZ. Psicòloga, coordinadora de parentalitat.
MARÍA DOLORES LOZANO. Advocada de família. Presidenta de Aeafa.
ROSA MARÍA MAS PIÑA. Magistrada Jutjat Primera Instància n. 12 de Palma.
NURIA MESTRES GIMÉNEZ. Psicòloga, coordinadora de parentalitat.
GERARDO RODRÍGUEZ-ACOSTA GÓMEZ. Advocat de família. Mediador.
Mª MAGDALENA VILLALONGA RAMIS. Psicòloga, coordinadora de parentalitat.
MERCEDES GARCÍA-VILANOVA COMAS. Advocada de família. Mediadora.

PREU MATRÍCULA
Preu matrícula

Devolució Matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

▪

Col·legiats/des Mallorca

290 €

▪

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

120 €

▪

Col·legiats/des integrants GT Resolució de conflictes dins
de l’àmbit familiar

230 €

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 10 de març de 2020.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20200326MA).
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.

