
 

 

 
SESSIONS CLÍNIQUES EN PSICOLOGIA 

 
 

 

 
SENSIBILITZACIÓ EN LA PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA 

EN COL·LECTIUS VULNERABLES 
 

Data 19 de desembre de 2018 Lloc 
Palma (Mallorca) 

Horari Dimecres, de 18:00 h. a 20:00 h. Durada 2 hores 
Núm. de places 20 

 

Destinataris/àries 
 

  Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants precol·legiats i estudiants de Psicologia 

Objectius 

 

- Proporcionar als/a les professionals informació veraç i objectiva sobre la conducta 
suïcida. Desmitificar el suïcidi i sensibilitzar en la prevenció 

- Ajudar-los a identificar senyals d'alerta, factors de risc i protectors 
- Proposar diferents habilitats d’afrontament validades per a la seva ràpida 

identificació, prevenció i maneig inicial de persones en risc suïcida, així com en la 
derivació a serveis especialitzats 
 

Presentació de la 
sessió clínica 

 

Es treballaran els continguts del programa de forma oberta i participativa, amb suport de 
PowerPoint 

Ponent 

 ADELINA SASTRE MOYA 
Psicòloga general sanitària (B-01693); experta en Psicologia 
d'Emergències i Catàstrofes; coordinadora del Programa i del 
GTIPACS (Grup de Treball d'Investigació, Prevenció i Assistència a 
la conducta suïcida) del COPIB; membre del Grup de Prevenció del 
Suïcidi de l’Ibsalut dins el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes 
Balears (PESMIB); membre del Grup de Treball per l'elaboració 
d'un Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de 
l'Observatori del Suïcidi de les Illes Balears; i membre del GIPEC IB 
(Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes de 
les Illes Balears). 

 

ACTIVITAT GRATÜITA PER ALS/A LES COL·LEGIATS/DES,  
ESTUDIANTS PRECOL·LEGIATS I ESTUDIANTS DE GRAU DE PSICOLOGIA 

Termini 
d’inscripcions 

 

Fins el 17 de desembre de 2018. 
L’impartició de la sessió clínica queda subjecte a la inscripció d’un mínim de 5 persones. 

 

Inscripcions 

 

1.- Inscripció obligatòria per obtenir el Certificat d’Assistència. 
2.- Realitzar la inscripció mitjançant la pàgina web del COPIB. 

        (http://www.copib.es/cursos/20181219_SC_SU_VLN). 
 

Certificació 
 

El COPIB emetrà certificat d’assistència  i aprofitament. 
 

Lloc de realització 
 

Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 
 

 


