TALLERS PRÀCTICS

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA
EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES
Data
Horari
Destinataris/àries

25 de maig de 2018
Divendres, de 11:00 h. a 13:30 h.

Lloc

Palma (Mallorca)

Duració

2,5 hores

Núm. de places per taller

20

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.

Taller 1
Autoeficàcia i comportament humà en evacuacions: incendi, terratrèmol, atac armat i aglomeracions
Juan Manuel Fernández
Psicòleg. Coordinador GIPEC COP
Melilla.
Professor Universidad UGR

El comportament humà quan es forma part d'una massa.
Perills dels allaus humans durant l'evacuació d'edificis públics.
Comportaments d'autoprotecció en situacions d'evacuació.
Conducta humana en situacions d'evacuació per incendi, terratrèmol
o atac terrorista

Taller 2
Primer impacte en l'emergència: primers auxilis psicològics
Dolores Escalante
Psicòloga. Coordinadora GIPEC
Ceuta. Coordinadora de l’Área de
Intervención Psicológica en
Emergencias del CGCOPS.

Coneixements teoricopràctics de la intervenció psicològica en
l'àmbit de les emergències
Primers Auxilis Psicològics (P.A.P.)
Què fer i què no fer en una intervenció psicològica en emergències

Taller 3
I després de l'emergència què feim?: Postemergència, suport i intervenció psicològica amb familiars de víctimes
de suïcidi, accidents i assassinats
Reaccions habituals després d'una emergència.
Trauma: Què és un trauma?, la personalitat resilient. Superar un
Alice Liljedahl
trauma, eixos del tractament. Indicadors positius i negatius.
Psicòloga. Servei de
Postemergència. COPIB-Govern
Dol: Facilitar el dol no complicat, tècniques útils. Identificar a
balear
persones en dol amb risc. Diagnòstic del dol complicat. Com
resoldre un dol complicat.
Taller 4
Comunicació de males notícies i preparació per al reconeixement de morts
Què s'entén per “mala notícia”. Reaccions habituals.
Lourdes Fernández
Conseqüències d'una inadequada comunicació.
Psicòloga. Especialista en
Qui i a qui se li comunica? Dir o no dir? Quant dir? Com donar una
emergències. Membre de cossos
mala notícia? Practicar el protocol Buckman
d’intervenció.
Què i com notificar per telèfon?
Preparar i acompanyar en el reconeixement de morts.
Taller 5
Tècniques de desmobilització emocional per a intervinents
L'impacte emocional del treball en les emergències.
Pilar Bardera
Les tècniques de desmobilització emocional: què són, quan i a qui
Psicòloga. Unitat Militar
s'apliquen.
d’Emergències. Ministeri de
Tècnica bàsica de desmobilització
Defensa
Briefing, Defusing i Debriefing psicològic
Altres tècniques (EMDR, tècniques mixtes)
PREU MATRÍCULA
§

Preu matrícula
§

Col·legiats/des del COPIB, Col·legiats/des en atur,
col·legiats/des jubilats/des, Estudiants de Psicologia
precol·legiats, Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres
màsters universitaris homologats de Psicologia
Altres professionals

Gratuït
Prèvia
inscripció

10 €

Devolució Matrícula

Termini d’inscripcions
Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força
major.
Fins el 20 de maig de 2018.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina
web del COPIB (http://www.copib.es/tallerspractics).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del
80%.
Centre Cultural Sa Nostra, carrer Concepció, núm. 12 de Palma.

