
 

 

 

 

 

SEMINARI: 

MANEIG D'EMERGÈNCIES PSICOLÒGIQUES 

DURANT I DESPRÉS D'ESDEVENIMENTS 

EXTREMADAMENT ESTRESSANTS 
 

 

Data 16 de gener de 2020 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

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

Núm. de places 30 

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

Objectius 

▪ Establir les eines necessàries per a intervenir amb seguretat, eficàcia i garanties 
en una situació d'emergència, tant a nivell individual com dins d'un equip 
d'intervenció en catàstrofes.  

▪ Manejar l'expressió emocional desbordada d'una persona en els primers instants 
després d'una pèrdua.  

▪ Dominar protocols d'intervenció especialitzats en diferents situacions crítiques, 
aplicar cada tècnica correctament i a temps. 

Metodologia Teoricopràctica amb l’ajuda de vídeos. 
                       SEMINARI IMPARTIT AMB  
                         TRADUCCIÓ PARAL·LELA  

Programa 

 

A.- La intervenció psicològica 
▪ Què necessiten les víctimes del professional de la psicologia? Com realitza el 

contacte el professional de la psicologia? 
▪ Què necessita el professional de la psicologia per a gestionar adequadament el 

seu treball? 
▪ Estratègies per a tractar amb les víctimes. 
▪ Maneig adequat de reaccions d'estrès pròpies i alienes. 
▪ Entrevistes en situacions crítiques i extremadament estressants. 
▪ Regles bàsiques de comunicació. 
▪ Tècniques de desescalada, PNL, etc. 
▪ El tractament de la mort: la mort, els sentiments de culpa i tristesa. Pautes. 
▪ Límits de les possibilitats pròpies de l'intervinent. 

B.- El desplegament posterior a l’emergència 
▪ Autocura, protecció psicològica i maneig de l'estrès en situacions crítiques durant 

i després de l'incident. 
▪ Què m'ajuda fins i tot després d'un treball personal? La cura personal 
▪ Reconèixer indicadors de quan s'ha d'utilitzar l'assistència. 
▪ Intervenció amb intervinents, els seus col·legues i altres parts interessades 

després d'esdeveniments estressants. 
▪ Tècniques d'autoprotecció. 
▪ Inclusió de gerents i / o experts externs (per a què?) 
▪ Conèixer la xarxa d'ajuda psicològica i social. 

Ponent 

JUERGEN SCHRAMM 
Psicòleg. Supervisor. Psicoterapeuta sènior d’urgències NRW, Alemanya. Entrenat en 
comportament i teràpia familiar sistèmica i hipnosi clínica (Milton Erickson Society M.E.G.). 
Ex cap d’assessorament telefònic de suïcidi Krefeld. 



 

 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 30 € 

▪ 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) 

 

15 € 

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

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 10 € 

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

10 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 50 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 14 de gener 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/20200116MA). 
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

