
 

CURS 

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA IMMEDIATA AMB 
PERSONAL INTERVINENT EN 

SITUACIONS CRÍTIQUES  
 

 

Data 
 

6 i 7 de novembre de 2015 
Lloc 

Palma (Mallorca) 
 

Horari 

 

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

Duració  8 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de psicologia. 

 
 

Objectius 

 

� Consciència de l'impacte psicològic que sobre els professionals té el veure's 

afectats de forma directa o indirecta per situacions difícils. 

� Coneixements, habilitats i actituds bàsiques per administrar una relació d'ajuda 

eficaç immediata des d'una perspectiva d'intervenció individual i grupal. 

� Conèixer tècniques aplicables en labors d’aconsellement després d'intervencions 

crítiques amb intervinents per algunes de les manifestacions traumàtiques. 
 

Metodologia Eminentment pràctica a partir de l'enquadrament teòric oportú per sustentar la pràctica 

de les competències rellevants. S'utilitzaran recursos didàctics (casos, exercicis grupals). 

 
 
 
 
 
 

Programa 

� La situació crítica com a agent d'impacte psicològic en el personal d'emergències: 

� Factors mediacionals en l'impacte psicològic de situacions crítiques en el 

personal d'emergència. 

� Situacions crítiques i signes perceptibles d'impacte psicològic. 

� Conseqüències de l'impacte psicològic. 

� L’afrontament immediat de l'emergència amb impacte psicològic en el lloc de 

treball: 

� Mesures pal·liatives de l'intervinent afectat.  Mesures grupals. 

� Mesures organitzacionals. 

� L'equip de suport psicològic i el suport al personal intervinent. 

� Els primers auxilis psicològics. 

� La reunió informativa de transició. 

� La intervenció immediata en petit grup (defusing). 

� La línia d'atenció immediata. 

� La intervenció de reprocessament i afrontament (el debrífing psicològic). 

� L’aconsellament en crisi amb intervinents. 

 
Ponent 

ENRIQUE PARADA TORRES 
Psicòleg (Col·l. M11358). Psicòleg Especialista en Psicologia d’Urgència, Emergència i 

Catàstrofes. Professor associat a la Facultat de Psicologia(U.A. de Madrid) 

 
 
 

Preu matrícula 
 
 

 
� Col·legiats/des Mallorca 

 

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

 

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

� Estudiants de psicologia 

� Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 

PREU MATRÍCULA 
65 € 

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

 

55 € 

45 € 

85 € 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 22 d’octubre de 2015.  

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/full2015.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. 
 


