
 

 

 

 

 

SEMINARI: 

COM DONAR MALES NOTÍCIES I  
PRIMERS AUXILIS SANITARIS 

 

 

Data 5 de novembre de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari Dimarts, de 18:00 h. a 20:00 h.  
Durada 2 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

▪ Aportar informació que pugui ajudar a donar males notícies a professionals de la 
psicologia, personal sanitari i d'emergències. 

▪ Ensenyar els primers auxilis sanitaris que poden donar-se durant la comunicació 
de males notícies i quan siguin necessaris. 

Metodologia Teoricopràctica amb l’ajuda de vídeos. 

Programa 

 

▪ Contexts (metges–emergències). 
▪ Exposició de diferents models (metges – emergències). 
▪ Estratègies i recomanacions. 
▪ Compartir experiències. 

Ponents 

LUIS MIGUEL GALLEGO 
Psicòleg (col·legiat B-00888). Integrant del Grup d’Intervenció Psicològica en Emergències 
i Catàstrofes (GIPEC) del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears i de la Divisió de 
Psicologia Clínica i de la Salut (PCyS) del Consell General de la Psicologia. 
PATRICIA GARCÍA 
Psicòloga (col·legiada B-01352). Psicòloga General Sanitària. Integrant del Grup 
d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes (GIPEC) del Col·legi Oficial de 
Psicologia de les Illes Balears. Infermera i professora de la facultat d’infermeria i 
fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 10 € 

▪ 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 del GIPEC IB 
 (matrícula subvencionada per l’112) 

 

Gratuït 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des   5 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats   5 € 

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

  5 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals                25 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 31 d’octubre 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/20191105MA). 
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/20191105MA

