
 

 

 

 

CURS ONLINE 
 

LA SALUT MENTAL EN PANDÈMIA I CRISI 
 

 

 

Dates 15 de març de 2021 

Lloc 

Retransmès per la 
plataforma Zoom 

 

Horari Dilluns, de 9:30 h. a 13:30 h.  
Durada 4 hores 

Núm. de places 60 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, pre-col·legiats, estudiants 
màster PGS i altres professionals. 

Objectius 

§ Proporcionar idees per a enquadrar teòricament el que ens succeeix en situació 
de pandèmia i crisi 

§ Proporcionar idees i eines per a ajudar a elaborar l'impacte emocional i cognitiu 
que les crisis psicosocials greus plantegen per a l'elaboració tant col·lectiva, 
grupal, com individual 

Metodologia Presentació mitjançant PowerPoint dels conceptes. Exposició teoricopràctica, anàlisi i 
discussió amb el grup. Abordatge de situacions i casos concrets. 

Programa 

§ Diferències entre aquesta pandèmia i altres pandèmies i epidèmies 
§ El poder de la por i altres emocions primigènies 
§ Processos de dol i processos psicodramàtics en crisis psicosocials 
§ Nivells per a la contenció emocional i contenció psicosocial 
§ Un altre futur per a l'atenció comunitària a la salut mental? 

Ponent 

JORGE L. TIZÓN 
Doctor en Medicina. Psiquiatra, psicoanalista, psicòleg i neuròleg. Docent a universitats i 
instituts de formació d’àmbit nacional i internacional. Director de la Unitat de Salut Mental 
dels barris de la Verneda, la Pau y la Mina de Barcelona. 
 

 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
§ internacional 25 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

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

10 € 

§ Estudiants pre-col·legiats   5 € 

§ Altres professionals 30 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins al 11 de març 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 el web del 

COPIB (http://www.copib.es/cursos/20210315ON).   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 

Lloc de realització Retransmès per plataforma Zoom. 


