
 

 

 

Hora Dilluns 18 Dimarts 19 Dimecres 20 Dijous 21 Divendres 22 

8:45 - 9:00 Ceremonia inaugural     

 
 
 

9:00 - 11:00 

Anna Albiach  
“El control inhibitori 
en el context de la 

resolució de 
problemes en primats” 

Pablo Rodríguez 
“Què  és la 

Psicooncologia i en 
quins contexts 

s’aplica?” 

Montserrat 
Moreno i Genoveva 

Sastre 
“Patriarcat, 
sentiment i 

política” 

Jordi Garcia Sicard  
“Aspectes ètics en 
Psicologia de les 

emergències” 

  Joaquín Martínez 
“El psicòleg de 

l’esport integrat a un 
cos tècnic 

d’entrenadors a 
l’etapa juvenil d’alt 

rendiment” 

11:00 -11:30 Berenar 

 
 
 
 

11:30 - 13:30 

Ángel Castro 
 "Sexualitat en 

adolescents i joves: 
conducta sexual i 

benestar" 

Beatriz González 
“Filosofia de vida 

independent aplicada 
a la Psicologia” 

Juan Enrique Soto 
Castro 

“Elaboració de 
perfils psicològics 

d’agressor 
desconegut. El 
Mètode VERA” 

Sonia Led 
 

“Mindfulness” 

Amalio Blanco 
“La por a l’altre i la 
incurable alteritat 

de l’ésser” 

13:30 -16:00 Dinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:00 - 
18:00 

Ángel Castro 
“Parlem de sexe: 

competències per a 
una sexualitat 

saludable” 
A-12 

Beatriz González 
“Dirigeixes la teva 

pròpia vida? Decidir 
per tu i la seva 
importància”  
Sala de Graus 

Juan Enrique Soto 
Castro 

“El Mètode VERA, 
casos pràctics” 

A-15 

Sonia Led 
“Mindful Yoga” 

B-12 

Amalio Blanco 
“Investigació Acció-

Participativa” 
A-12 

UTASI 
“Prevenció i 

tractament de la 
violència sexual” 

B-12 

Sergi Canal (Projecte 
Home) 

“Oci vs addicció” 
C-210 

Montserrat 
Moreno i Genoveva 

Sastre 
“Androcentrisme i 

conflictes de 
parella 

sentimental” 
Sala de graus 

Yolanda Gómez 
“Arteràpia” 

B-13 

Jaume Pomar 
“Introducció a la 
neuropsicologia  

infanto-juvenil des 
d’una perspectiva 

clínica” 
A-14 

 Antonia  Lozano     
“Teràpia breu 
estratègica” 

B-13 

Pablo Rodríguez 
“La pràctica 

psicoterapèutica en el 
procés de dol i en 
psicooncologia” 

A-16 

Joana Martí 
“L’acompanyament 

en salut mental” 
C-210  

Joaquín Martínez 
“El pare, mare, 

entrenador/a ideal” 
LEC-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18:00 - 
20:00 

Anna Albiach 
“Com dissenyar 

estudis sobre cognició 
animal” 
A - 12  

 
 
 
 
 

 
 

Amparo Vidal 
“Psicoanàlisi” 

C-210 
 

Mariona Fuster 
“Abordatge del 

trauma amb EMDR” 
Sala de Graus 

Jordi Garcia Sicard  
“Autoprotecció per 

a actuacions en 
psicologia de les 

emergències” 
B-12 

 

Humbert Borrás  
“Com resoldre un 

conflicte a la feina” 
B-12 

Oriol Lafau  
“Resolució de 

conflictes ètics a 
través de tècniques 
psicodramàtiques” 

C-210 

Casal Petit 
“El tràfic de 
persones a 
Mallorca” 

B-11 

Marta Huertas 
“Radiografia 
emocional” 

B-13 

Miquel Far 
“Teràpia sistèmica” 

Sala de Graus 


