
 

 

SEMINARI 

INTERVENCIÓ TELEFÒNICA EN  
CONDUCTA SUÏCIDA  

 

 

Dates 

 

3 de juny de 2017 
Lloc 

Palma (Mallorca) 
 

Horari Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h.  
Duració  4 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants 

de Psicologia. 
SEMINARI RETRANSMES PER 

STREAMING PER COL·EGIATS/DES 

 
Objectius 

� Conèixer els principals factors que intervenen en la conducta suïcida 

� Conèixer els senyals d'alerta de risc suïcida 

� Capacitar a l'alumnat en habilitats de comunicació i maneig de cridades 

telefòniques d'emergència en crisi suïcida 

Metodologia Seminari eminentment pràctic amb anàlisi de cridades reals, simulació de cridades, jocs 

de rol i casos pràctics. 

 
 
 
 

Programa 

Fotografia de la conducta suïcida: factors de risc, de protecció, precipitants i senyals 
d'alerta: 

� Factors de risc en conducta suïcida 

� Factors de protecció en conducta suïcida 

� Factors precipitants en conducta suïcida 

� Senyals d'alerta de risc suïcida 
Abordatge pràctic de les cridades d'emergència en crisi suïcida 

� Pautes per a l'avaluació telefònica del risc suïcida 

� Pautes específiques en el maneig telefònic 
Suïcidi en curs 

 

Ponent 
TERESA PACHECO TABUENCA 

Psicòloga (col·l. M-17375). Psicologa de emergències en SAMUR-Protección Civil de 

Madrid.  Doctora en Psicologia por la Universidad Complutense de Madrid. 

Preu matrícula 
 
 

 
� Col·legiats/des Mallorca 

 

� Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 

 

� Col·legiats/des integrants Vocalia d’Emergències 

 

� Col·legiats/des per via streaming 
 

� Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 

 

� Estudiants de Psicologia i Màster PGS 

 

� Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 

PREU MATRÍCULA 
40 € 

Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 
tornarà una vegada finalitzat el curs) 

32 € 
30 € 
30 € 

30 € 
 

70 € 

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 2017.  

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/20170603MA).  

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. 

Patrocina 

 
 

 
 

 

 


