
 

CURS 
 

PRIMERS AUXILIS PSICOLÒGICS 
 

 

 

Data 
 

11 de març de 2015 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

 
Horari 

 
Dimecres, de 16:00 h. a 20:00 h. 

 

Duració  4 hores 

Núm. de places 30 

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

 
Objectius 

 

 

� Aspectes de l’intervenció en els primers auxilis psicològics. 

� Maneig de situacions en  situació d’emergència 

� Organització del treball 

 
 

Metodologia 
Mitjançant l’ús de power point s’explicaran situacions reals i se sentirà la 

simptomatologia de la persona que pateix. 

 
 
 
 
 

Programa 

 

        Aspectes de la intervenció en primers auxilis psicològics: 

� Objectius. 

� Nivells afectats. 

� Reconèixer a una persona en crisi. 

       Maneig de situacions en emergències. 

� Respostes psicològiques dels afectats. 

� Característiques de l’atenció. 

� Distingir les percepcions visuals, auditives cinestèsiques. 

� Reducció de l’estrès. 

       Organització del treball: 

� Tipologia dels treballadors. 

� Orientacions per casos d’alt risc. 

 

 
 

Ponent 

LUIS CONRADO ZAFORTEZA 
Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica (col·l. B-00329). Expert en discapacitat psíquica, 

psicosi i autisme. Psicòleg orientador del Centre d’Educació Especial Mater 

Misericordiae. Membre del Grup d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes 

(GIPEC) del COPIB. 

 
 

 
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 i altres professionals 

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 2 de març 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. 
 


