
 

 

 

 

CURS: 

IDENTIFICACIÓ D’IDEACIÓ SUÏCIDA EN ELS 
ADOLESCENTS I ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ 

 
 

Data 24 de maig de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

Divendres,  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 

A través del taller formatiu, poder transmetre diversos punts essencials per detectar una 
conducta suïcida en adolescents i estratègies d'actuació. 
L'enfocament del taller també està programat per a totes aquelles persones que treballen 
com a psicòlegs eductius, orientadors, etc. a l'àmbit escolar. 

Metodologia Metodologia expositiva i participativa. 

Programa 

 

▪ Què i com hem de preguntar quan estam davant d'un adolescents amb possible 
ideació suïcida. Estratègies d'actuació 

▪ Què hem de fer davant d'un adolescent amb intent de suïcidi fallit 
▪ Quins són els factors de risc que estan més vinculats a una conducta suïcida en 

l'adolescent. Estratègies d'actuació 
▪ Com actuar els psicòlegs educatius, en l'àmbit escolar, davant d'un adolescent amb 

ideació suïcida 
▪ Breu presentació de la guia No estàs sol! per a la prevenció de la conducta suïcida, 

adreçada a docents 

Ponent 

MONTSERRAT MONTÉS GERMÁN2 
Psicòloga. Vicepresidenta de l'Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del 
Suicidio (AIPIS). Membre del grup de la conducta suïcida (COP Madrid). Sòcia fundadora 
de la Societat Espanyola de Suicidologia de Madrid. Coordinadora del Grupo de familiares 
o allegados en duelo por suicidio (FAeDS). 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 40 € 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des integrants GIPEC IB i GT Investigació, 
prevenció i assistència de la conducta suïcida 

32 € 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 30 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 20 € 

▪ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

30 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 70 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 9 de maig de 2019.  
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/20190524MA). 
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 Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20190524MA

