
 

 

 

CURS 

MULTICULTURALITAT I 
 INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES 

  
 

Dates 8 de juny de 2019 
Lloc 

Palma (Mallorca) 

Horari 

Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h. i 
 De 16:00 h. a 20:00 h 

Duració 8 hores 

Núm. de places 30 

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

Objectius 

▪ Conèixer quines accions/conductes poden afavorir o per contra poden interferir 
en la intervenció psicològica en aquestes situacions 

▪ Adquirir coneixements sobre les creences, emocions i conductes que són 
socialment admeses o esperades en cada cultura en situacions de pèrdues 

▪ Formar sobre els diferents rituals, sobre el paper de la dona, de la infància, així 
com els hàbits alimentaris, donació d'òrgans i suïcidi 

Metodologia Metodologia expositiva i participativa. 

Programa 

 

▪ Multiculturalitat 
▪ La mort en les diferents cultures 
▪ Dol i Primers Auxilis Psicològics 
▪ Ritus i rituals en les diferents religions/cultures 
▪ Dol Migratori 

Ponent 

DOLORES CAÑOSSANTOS ESCALANTE OJEDA 
Psicòloga (col·legiada CE-102). Degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Ceuta. 
Coordinadora del Grup d'Intervenció Psicològica en emergències i catàstrofes del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Ceuta (GIPEC). Psicòloga pertanyent a la Xarxa Nacional de Psicòlegs 
per a l'Atenció a les Víctimes de Terrorisme. Ministeri d'Interior. Formació EMDR Nivell II 
LEVEL I TRAINING.  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 65 € 

▪ 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) 20 € 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 35 € 

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

45 € 

▪ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals                85 € 

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

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 31 de maig 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/20190608MA). 
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/20190608MA

