CURS

PRIMERS AUXILIS PSICOLÒGICS AMB
COL·LECTIUS VULNERABLES: INFÀNCIA,
PERSONES MAJORS I DISCAPACITAT
Dates

11 i 12 de maig de 2018

Horari

Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h.
Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h.

Destinataris/àries
Objectius
Metodologia

Eivissa

Duració

8 hores

Núm. de places

30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Desenvolupar habilitats i destreses que garanteixin, en situacions d'urgències i
emergències, una resposta adequada a col·lectius vulnerables o persones amb
discapacitat, així com poder assessorar als gestors de les emergències de les necessitats
específiques d'aquests col·lectius.
El curs es realitzarà amb una metodologia teòrico-pràctica amb presentació de casos
§
§
§
§
§
§

Programa
§
§

§

Ponent

Lloc

Introducció (Objectius dels Primers Auxilis Psicològics. Esquema bàsic de la
intervenció).
Complexitat de la intervenció amb col·lectius vulnerables.
Dificultats (Cognitives, Comunicatives, Motrius, Comportamentals).
Necessitats específiques en situacions d'emergència.
Reaccions habituals dels nins en les emergències, Tècniques per intervenir amb
nins a emergències.
La intervenció amb nins segons rang d'edat i escenari: Comunicació de defunció i
dol infantil/adolescent. Nins en accidents de trànsit, incendis o confinament. Els
nins, testimonis de situacions violentes o de risc col·lectiu. Suport a l'assistència
sanitària.
Indicacions als pares per a prevenció de conseqüències
Ancians i discapacitat: Fonaments d'actuació en emergències amb gent gran i
discapacitat. Situacions crítiques habituals en la seva vida. Pautes d'intervenció
segons tipus de discapacitat.
Què fer i que no fer davant les persones amb discapacitat: Llenguatge verbal i no
verbal. Maneig de respostes agressives. Primers auxilis psicològics a ancians i
discapacitat. Foment de la resiliència i l’autocura.

LOURDES MARÍA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ
Psicòloga (col·l. M-21117). PGS. Màster en psicologia clínica i en psicologia
d'emergències. Membre de la Xarxa d'Atenció a Víctimes del Terrorisme. Integrant del
comitè de coordinació de la Xarxa Iberoamericana de Psicologia d'Emergències. Ha
treballat a l'Institut Anatòmic Forense de Madrid per a l'atenció a familiars després de
defuncions traumàtiques i psicòloga voluntària en el servei de SAMUR-PC de Madrid.
Ponent a jornades i congressos de Psicologia i col·laboradora amb mitjans de
comunicació.

PREU MATRÍCULA
§

Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera

§

Col·legiats/des de Mallorca i Menorca

65 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Preu matrícula

§

Col·legiats/des integrants del GIPEC IB

52 €

§

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

55 €

§

Estudiants de Psicologia precol·legiats.

35 €

§

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

45 €

§

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

85 €

Devolució Matrícula

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

Termini
d’inscripcions

Fins el 26 d’abril de 2018.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180511IB).
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%.
Seu de l’AECC. Carrer Josep Zornoza Bernabéu, 5. 07800 Eivissa. (Pendent confirmació).

