
 

 

 

CURS ONLINE 
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AMB PÈRDUES 

PERSONALS I ECONOMICOLABORALS  
RESILIÈNCIA I GESTIÓ DEL CANVI A CONSEQÜÈNCIA DE 

L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA   
 

 

Data 

 

26 de maig de 2020 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari Dimarts, de 17:00 h. a 21:00 h.  
Durada 4 hores 

Núm. de places 60 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, estudiants màster PGS. 

Objectius 

§ Dominar els conceptes, indicadors i criteris d'intervenció dels professionals de la 
Psicologia en els casos de pèrdues personals, econòmiques i socials. 

§ Valorar els recursos d'afrontament i capacitat de resiliència del pacient. 
§ Conèixer i explorar el moment en què es troba el pacient en el procés de transició 

en una situació de crisi davant contexts de canvi. 
§ Intervenir amb les pautes d'afrontament adequades per a l'atenció psicològica que 

es demandarà d’ara endavant davant la nova situació de crisi personal, laboral i 
econòmica. 

Metodologia 

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

Programa 

 
1. Introducció - conceptes bàsics 
2. Motius de consulta més habituals en temps de crisi: 

§ Tipus de demandes 
§ Emocions habituals enfront les pèrdues personals i materials: dol, estrès, 

ansietat, desesperança, ideació suïcida... 
3. Exploració, valoració i diagnòstic sobre la percepció de la situació actual: món intern i 
món extern 
4. Capacitat de resiliència i recursos d’afrontament de la persona 
5. La regla de la triple A: acceptació, adaptació i anticipació 
6. El procés de transició: Fases del procés de canvi, les emocions i conductes 
predominants: 

§ Pressentiment 
§ Shock/negació 
§ Resistència 
§ Acceptació racional i emocional 
§ Exploració 
§ Integració 

7. Disseny i implementació de la intervenció psicològica en situació de crisi i gestió del 
canvi 

§ Els 12 hàbits a instaurar de las persones resilients 
§ Pautes pràctiques d’intervenció 



 

 

Ponent 

 
LOURDES FERNÁNDEZ MÁRQUEZ 
Psicòloga general sanitària. Col·legiada M-21117. Experta en psicologia d’emergències per 
la Universitat Autònoma de Madrid. Acreditada pel Consell General de la Psicologia 
d’Espanya. Integrant del Comitè coordinador de la Red Iberoamericana de Psicología de 
Emergencias, participant des del seu origen en la constitució d’aquesta xarxa. Membre de 
la Xarxa Nacional d’Atenció a Víctimes del Terrorisme.  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 35 € 

§ Col·legiats/des integrants del GIPEC IB 
 (matrícula subvencionada per l’112) 

30 € 

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

§ Estudiants de Psicologia precol·legiats 25 € 

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

25 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 23 de maig de 2020.   
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/20200526MA).  

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 RETRANSMISSIÓ PER L’APLICACIÓ ZOOM 

 


