
 

 

CURS 

GESTIÓ I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA 
DESPRÉS D’UN ACCIDENT FERROVIARI  

 
 

 

Data 
 

27 i 28 de novembre de 2015 
Lloc 

Palma (Mallorca) 
 

Horari 

 

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

Duració  8 hores 

Núm. de places 30 

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

 
 

Objectius 

 

� Analitzar la importància del treball previ en els diferents plans d'emergències en 

els quals s'ha participat.  Organització, coordinació i intervenció psicològica. 

� Abordar, analitzar i concretar el paper i les tasques dels professionals de la 

psicologia en els diferents escenaris d'intervenció i en l'emergència. 

� Reflexionar sobre el nostre paper i el paper dels mitjans de comunicació en una 

gran emergència i en les emergències quotidianes. 

� Conèixer les passes donades a nivell d’autocura del grup i intervinents. 
 

Metodologia Teoricopràctica, fomentant la participació per part dels assistents. Es treballarà sobre les 

situacions reals que es varen viure abans, durant i després de l'accident. 

 
 
 
 

 
Programa 

� Abans de l’accident ferroviari: Organització i funcionament intern.  

� Activació en l’accident ferroviari.  

� La intervenció psicològica durant el dispositiu:  

� Escenaris d’intervenció.  

� Tasques que es desenvolupen  

� Organització interna 

� Coordinació amb els distints professionals. 

� Intervenció els dies posteriors al dispositiu.  

� Comunicació de la identificació de noves restes.  

� Pla de cura d’intervinents: intern i extern. 

� Intervenció amb els mitjans de comunicació.  

� Reunions de revisió de la intervenció amb altres professionals. 

� Lliçons apreses.  

 

Ponent 
ANA ISABEL MARTÍNEZ ARRANZ 
Psicòloga (col·l. G-2573). Psicòloga General Sanitària. Terapeuta familiar. Coordinadora 

del Grup d’Intervenció Psicològica en Catàstrofes i Emergències (GIPCE) del COP Galicia. 

 
 

 
Preu matrícula 

 
 

 
� Col·legiats/des Mallorca 

 

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

� Col·legiats/des integrants de la Vocalia d’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 
65 € 

Gratuït 
(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

52 € 

55 € 

45 € 

85 € 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 12 de novembre 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. 
 


