
 

  

 CURS ONLINE 
 

COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES  
EN L'ÀMBIT DE LES EMERGÈNCIES 

 

 

Data 17 de febrer de 2021 

Lloc 

Retransmès per 
plataforma Zoom 

 

Horari Dimecres, de 16:00 h. a 21:00 h. 
Durada 5 hores 

Núm. de places 60 

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

Objectius 

§ Exercitar com comunicar adequadament una mala notícia. 
§ Minimitzar l'impacte emocional amb la intervenció posterior. 
§ Adaptar la comunicació de males notícies a diferents contexts i col·lectius 

vulnerables. 
§ Preparar als familiars per al reconeixement del mort a fi de minimitzar l'impacte 

emocional. 

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

Programa 

§ Què s'entén per “mala notícia”? 
§ Factors que pronostiquen l'impacte emocional. Reaccions habituals. 
§ Com “protegir” de l'impacte d'una mala notícia. Conseqüències d'una inadequada 

comunicació. 
§ Preparació del context per a la comunicació. 
§ Qui i a qui se li comunica.  
§ Dir o no dir. Quant dir? 
§ Com donar una mala notícia en contexts d'emergències. 
§ Protocol Buckman per a àmbits sanitaris. 
§ I als nins? La comunicació a col·lectius vulnerables. Pautes a familiars. 
§ Què i com notificar per telèfon?  
§ Preparar i acompanyar en el reconeixement de morts. Si no és possible, com negar 

o posposar la petició de la família?  
§ Conseqüències per al professional. Autoprotecció. 

Ponent 

LOURDES FERNÁNDEZ MÁRQUEZ 
Psicòloga general sanitària (col·l. M-2117). 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 de la 
matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20 € 

§ Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell  
internacional 25 € 

§ Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10 € 

§ Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

10 € 

§ Estudiants precol·legiats   5 € 

§ Altres professionals 30 € 



 

  

 

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

d’inscripcions 
Fins al 9 de febrer de 2021.   
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/2021017ON).   
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 Retransmès per plataforma Zoom. 


