
 

 

 CURS ONLINE 
 

MANEIG DE SITUACIONS CONFLICTIVES I PRESSIÓ SOCIAL 
EN EMERGÈNCIES: COL·LECTIUS VIOLENTS, MINORIES 

ÈTNIQUES, MIGRANTS I ALTRES COL·LECTIUS D'ESPECIAL 
VULNERABILITAT  

 

Data 27 de gener de 2021 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació 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 

§ Familiaritzar-se amb el concepte de conflicte i reconèixer escenaris difícils amb el 
risc de conflicte o violència 

§ Prevenir l'aparició de complicacions violentes durant la intervenció 
§ Aprofundir en els facilitadors i barreres del maneig de conflictes 
§ Examinar els diferents tipus de conflictes, situacions conflictives i personalitats 
§ Incorporar habilitats de comunicació davant persones frustrades, enfadades o 

violentes 
§ Desenvolupar habilitats bàsiques per a la intervenció amb desordres conductuals 

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

Programa 

§ El conflicte. Introducció 
§ Reconèixer possibles situacions que poguessin derivar en conflicte violent 
§ Prevenir l'aparició del conflicte en contexts difícils 
§ Tipologies de persones, grup ètnics i personalitats amb possible resposta 

disfuncional o agressiva. Distinció entre causes somàtiques, psíquiques o 
reactives 

§ Processos cognitius i emocionals en crisis violentes 
§ Habilitats per a la relació d'ajuda amb persones alterades o amb patologies que 

poguessin tenir desordre conductual i/o respostes agressives 
§ Barreres i facilitadors en les situacions de conflicte 
§ La comunicació amb persones alterades o violentes 
§ La corba d'hostilitat. Què fer/no fer. Què dir/no dir 
§ Intervenir amb grups i col·lectius cohesionats que poguessin derivar en violència 
§ Persones i grups en pànic 
§ Maneig de les pròpies emocions de la professional 
§ Autocura, autoprotecció i de l'equip a càrrec 

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 
Emergéncias, 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 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 el 25 de gener 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/20210127ON).   
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. 


