
 

CURS	  
INTERVENCIÓ	  EN	  CRISI	  AMB	  PERSONES	  AMB	  

MALALTIA	  MENTAL	  CRÒNICA	    
 

	  

Data 
	  

27	  de	  gener	  de	  2015	   Lloc	  
Menorca	  

	  

Horari 
	  

Dimarts,	  de	  16:00	  h.	  a	  20:00	  h.	   Duració 	  4	  hores 

Núm.	  de	  places 30 

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

	  
Objectius 

	  

	  
§ Característiques	   rellevants	   de	   les	   Malalties	   Mentals	   Cròniques	   (MMC)	  

relacionades	  amb	  la	  intervenció	  en	  crisi.	  
§ Habilitats	  de	  comunicació	  en	  situacions	  crítiques.	  
§ Estratègies	  d'intervenció	  en	  crisi	  amb	  persones	  amb	  MMC.	  
§ Com	  orientar	  la	  policia	  i	  personal	  d'emergències	  en	  aquestes	  intervencions.	  

	  
	  

Metodologia Dinàmic,	  emprant	  el	  role	  play	  per	  desenvolupar	  les	  pràctiques	  d'intervenció	  afavorint	  la	  
participació	  activa	  de	  l'alumne.	  

	  
	  

	  
Programa 

	  
§ Malalties	   mentals	   cròniques	   característiques	   de	   la	   intervenció	   en	   crisi:	  

simptomatologia	  i	  característiques.	  
§ Tractament	  psicològic	  i	  farmacològic	  de	  les	  MMC.	  
§ Abordatge	  social-‐comunitari	  de	  les	  MMC.	  
§ Intervenció	  en	  crisi	  amb	  persones	  amb	  MMC.	  
§ Coordinació	  amb	  la	  policia	  i	  serveis	  d'emergència.	  

	  
	  

	  
Ponent 

FERNANDO	  PÉREZ	  PACHO	  
Psicòleg	  (col·∙l.	  B-‐00202).	  Especialista	  en	  Psicologia	  Clínica.	  Col·∙laborador	  com	  docent	  amb	  
la	  UNED.	  Master	  i	  Postgrau	  en	  Fenomenologia	  terrorista,	  Recursos	  Humans	  i	  Psicologia	  
Forense,	  entre	  d’altres.	  Formador	  en	  cossos	  de	  policia.	  

	  
	  
	  

Preu	  matrícula	  
	  
 

	  
§ Col·∙legiats/des	  Menorca	  

	  

§ Col·∙legiats/des	  Mallorca	  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 
30	  €	  

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

20	  €	  

20	  €	  
60	  €	  

Termini	  
d’inscripcions 

Fins	  el	  19	  de	  gener	  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	  Consell	  Insular	  de	  Menorca,	  plaça	  de	  la	  Biosfera,	  núm.	  	  5 
 


