
 

 

 

CURS 
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN SITUACIONS  

DE CRISIS I EMERGÈNCIES: 
PRESENTACIÓ DE CASOS I CONSTRUCCIÓ  

DES DE L'EXPERIÈNCIA 

 

 

 

Data 

 

Dissabte 18 de desembre de 2021 
Lloc 

Menorca  

Horari 
 

Dematí: 09:30 h. a 13:30 h. 
Horabaixa: 16:00 h. a 19:00 h.  
  

Durada 7 hores 

Nombre de places                40 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, estudiants màster PGS  

Objectius 

 

 Identificar els diferents escenaris d'intervenció que puguin presentar-se en 
les situacions d'emergència exposades per a delimitar els recursos 
disponibles i la intervenció a realitzar en cadascun d'ells.  

 Analitzar i valorar els diferents escenaris d'intervenció psicològica derivats 
d'una situació d'emergència real.  

 Identificar les bones pràctiques i les dificultats que els professionals de la 
Psicologia d'Emergències poden trobar en la realització de les intervencions 
en situacions d'emergències.  

 Adquirir a través de les experiències d'altres professionals de la Psicologia 
d'Emergències estratègies, habilitats i coneixements, amb la finalitat 
d'afermar i ampliar bones pràctiques, així com millorar la gestió de les 
dificultats que es presentin en les intervencions a realitzar.   

 

Metodologia 
Visió eminentment pràctica sota els principis metodològics de participació i aprenentatge 
inductiu i deductiu. S'empraran tècniques d'exposició breu de continguts, anàlisi amb 
feedback correctiu bidireccional, anàlisi d'experiències i treballs a través de la interacció 
en petit i gran grup 

Programa 

 
 Introducció.  
 Presentació i breu descripció dels escenaris:  
1. Intervenció amb familiars de 4 víctimes, dos menors i dues monitores, d'un 

accident d'autobús.  
2. Intervenció amb familiars, companys i monitors d'un menor sevillà de 16 anys 

mort mentre realitzava una ruta de muntanya a Picos de Europa.  
3. Intervenció amb familiars de dona assassinada per violència de gènere.  
4. Intervenció en un incendi que va tenir lloc en un edifici d'habitatges.  
5. Intervenció en domicili amb familiars de bebè morta per mort sobtada.  
6. Intervenció amb familiars de menor morta per ofegament a la platja.  
7. Intervenció realitzada per la mort d'un nin de 10 anys per accident en 

l'entrenament per al campionat d'Espanya de karts. 
 Organització del treball de gestió i intervenció de les diferents situacions 

d'emergència:  
 - Anàlisi i valoració de la situació.  
 - Identificació dels escenaris derivats de la situació que es presenta.  
 - Activació de recursos sobre la base dels escenaris derivats de la situació.  
 - Gestió i organització de la intervenció psicològica en diferents escenaris.  
 - Intervenció realitzada pels professionals de la Psicologia.  
              - Anàlisi i valoració de les bones pràctiques realitzades, així com de les     

dificultats presentades durant les intervencions i resolució d’aquestes. 
 Les meves frustracions en les intervencions en emergències. 

 
                 
  

 
 



Ponents 

 

 
ANGÉLICA RODRÍGUEZ GARCÍA 
Psicòloga (col·legiada O-01917); psicòloga general sanitària; màster universitari en 
Psicopatologia i Salut; màster universitari en Psicologia del Coaching; experta 
universitària en Intervenció en Crisi; acreditació professional de psicòloga experta en 
Psicologia d'Emergències i Catàstrofes; membre de la Comissió Nacional d'Acreditació 
Professional (CNAP) en Psicologia d'Emergències del Consell General de la Psicologia; i 
membre del grup d'intervenció psicològica en emergències i catàstrofes (GIPEC) del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs del Principat d'Astúries (COPPA).  
 
ANTÒNIA RAMIS OLIVER 
Psicòloga (col·legiada B-00359); coordinadora del Grup d'Intervenció Psicològica en 
Emergències i Catàstrofes (GIPEC IB); i acreditació professional de psicòloga experta en 
Psicologia d'Emergències i Catàstrofes. 
 

 
 
 
 
 

Preu matrícula 
 
 

 
 

 Col·legiats/des Menorca 
 

 Col·legiats/des integrants del Grup d’Intervenció 
Psicològica en Emergències i Catàstrofes (GIPEC) 

 

 Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
Internacional 

 

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

 Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

 

 Estudiants pre-col·legiats 

PREU MATRÍCULA 

   30 € 

Gratuït 

 

  45 € 

 

  20 € 

 

  20 € 

  15 € 

Devolució matrícula   

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

 

Fins el 15 de desembre de 2021.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

 
Inscripcions 

 
 

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20211218ME).   
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%. 

Lloc de realització Claustre del Carme, s/n, entrada per Plaça Miranda, Maó  
 


