
 

 

 

 

TALLER: 

RESCAT EN INTENT DE SUÏCIDI EN CURS 
LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN 

L’ESCENARI I PER TELÈFON 
 

 
 

Dates 13 i 14 de desembre de 2019 
Lloc 

Eivissa 

Horari 

Divendres,  de 17:00 h. a 21:00 h.  
Dissabte,   de 10:00 h. a 14:00 h. 

 
Durada 

16 hores 
(8 hores presencials 

i 8 hores on-line) 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

▪ Aprofundir i practicar en la intervenció psicològica en intents de suïcidi en dues 
situacions: la intervenció en viu, i la intervenció per telèfon.  

▪ Conèixer les fases de la intervenció per fases, les seves eines, les seves estratègies 
i els objectius. 

 

Metodologia 

Aportació de documentació. Simulació, reflexió i construcció conjunta amb els 
assistents a la formació amb dinàmiques conjuntes. El treball on-line consistirà en la 
resolució de varis exercicis pràctics. 

 

Programa 

 

Tres aproximacions a dades teoricopràctiques: Suïcidi i rescat. Contextualització 
▪ Cara a cara amb el suïcida: 

▪ Traçabilitat de la intervenció psicològica en rescat suïcida per fases. 
▪ Diferents tipus d’intents de suïcidi amb els que es confronta el Professional 

de la Psicologia d’emergències en viu. 
▪ Dues simulacions, especificitats i consideracions per afrontar-ne el rescat: 

dinàmiques amb els assistents. 
▪ Assistència telefònica: 

▪ Estratègies i objectius. Trencar la invisibilitat del suïcida. 
▪ Valoració del risc autolític i planificar intervenció. 
▪ Recursos i aliats a disposició, establiments d’acords, aconseguir el 

desistiment i/o intervenció. 
▪ Pautes d’autocura: Més que mai, cuidar-nos. 

 

Ponent 

JORDI GARCÍA 
Psicòleg del SEM-061 des de 2005. Membre de la Xarxa Nacional de Psicòlegs per a 
l'atenció de Víctimes del Terrorisme. Ministeri de l'Interior. Representant del COPC en el 
Grup de Treball de l'Àrea d'Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes, del 
Consell General de la Psicologia, des de 2013. Vocal de la Junta de la Secció de Psicologia 
d'Emergències del COPC des de la seva creació en 2016. Membre de l'Equip d'intervenció 
en crisi de Metges Sense Fronteres OCBA. Intervenció psicològica en terreny: República 
Centreafricana i Mali en context bèl·lic. 2014 i 2017.  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera 35 € 

▪ Col·legiats/des Mallorca i Menorca 
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) 

 

Gratuït 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 25 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 15 € 



 

 

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

15 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 50 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 4 de desembre de 2019.  
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/20191213EI). 
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 de l’AECC. Carrer Josep Zornoza Bernabéu, 5. 07800 Eivissa. 

 


