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TALLER / Quina clínica és possible quan el context 
social es torna impossible? El valor de l’equip i el 
treball en xarxa en el context de crisi socioeconòmica i 
sanitària actual

L’àmbit de les migracions i el refugi ens proposa 
escenaris bastant incerts. A vegades es té la impressió 
de treballar en contextos i possibilitats pròximes a 
l’impossible. La pandèmia en gran manera ha tornat 
a situar la nostra pràctica en els marges de les 
possibilitats. Com ens situem professionalment i des 
de quin lloc treballem? Quin enquadrament podem 
proposar perquè les intervencions tinguin sentit i se 
sostinguin? A través de reflexions conjuntes realitzarem 
una posada en comú sobre les maneres amb què les 
i els professionals de l’àmbit hem anat responent a 
l’actualitat psicosocial i a les maneres d’emmarcar les 
intervencions per tal d’adequar el treball al context.

Organitzat per: Secció de Psicologia d’Emergències, 
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia, i 
Secció de Psicologia de la Intervenció Social
Docents: Javier Molina, Salvatore Consentino, Claudio 
Moreno i altres col·laboradors per determinar
Data: 5 de novembre de 2021
Horari: De 9.30 a 14.00 h
Durada: 4,5 hores
Tarifes: Activitat gratuïta

Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.2
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emergències 

Davant d’una situació crítica, donada l’alta vulnerabilitat 
de les persones afectades, l’efecte d’una intervenció 
psicològica pot ser determinant: pot resultar molt 
favorable i beneficiosa, però també pot crear un efecte 
negatiu si no es procedeix adequadament. El psicòleg 
emergencista ha de vetllar i garantir els drets dels 
usuaris i té, per tant, una alta responsabilitat i necessitat 
d’especialització en aquest tipus d’intervencions.

Organitzat per: Junta de la Secció de Psicologia 
de les Emergències
Docents: Jordi Garcia i Mónica López
Data: 2 de desembre de 2021
Horari: De 18.00 a 20.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta

Llegenda / Col: Col.legiats/ades; B: Col·legiat/ada amb bonificació 
especial; E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats/
ades; No col: No col.legiats/ades.3
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.
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CURS / Aspectes bàsics en medicina forense 

Conèixer l’entorn administratiu, funcional i tècnic de 
l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya (IMLCFC) així com conèixer la sistemàtica 
d’actuació medicoforense en l’aixecament de cadàver.

Organitzat per: Grup de treball de Comunicació de 
males notícies (CMN), anàlisi de reaccions i estratègies 
d’intervenció
Ponent: Per confirmar
Data: 22 d’octubre de 2021
Horari: De 17.00 a 19.30 h
Durada: 2,5 hores
Tarifes: Col: 12,5 €, B/E/Precol: 10 €, No col: 20 €

CURS / Actuació medicoforense en agressions sexuals 

Conèixer la sistemàtica d’actuació medicoforense en 
l’exploració de les víctimes d’agressió sexual.

Organitzat per: Grup de treball de Comunicació de 
males notícies (CMN), anàlisi de reaccions i estratègies 
d’intervenció
Ponent: Per confirmar
Data: 12 de novembre de 2021
Horari: De 17.00 a 19.30 h
Durada: 2,5 hores
Tarifes: Col: 12,5 €, B/E/Precol: 10 €, No col: 20 €
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ACTIVITATS / GIRONA

CICLE DE CONFERÈNCIES D’EMERGÈNCIES / Eines 
bàsiques d’autogestió psicològica en temps de crisi 

En el nostre dia a dia ens podem trobar amb situacions 
que ens poden causar un alt impacte. És important 
tenir en compte les reaccions que podem tenir davant 
d’aquestes situacions i tenir eines bàsiques per poder 
ajudar o sortir-nos-en de la millor manera possible 
en aquestes situacions i prevenir qualsevol malaltia 
mental posterior. Per aquesta raó parlarem de diferents 
situacions que es poden donar i com actuar si és el cas. 
Seran temes com: primers auxilis psicològics, suïcidi, 
abusos i agressions sexuals, mort, emergències...

 SESSIÓ 1 / Primers auxilis psicològics
 Organitzat per: Grup de treball -GIPCE de   
 prevenció de psicopatologies relaciones amb  
 successos psicològicament traumàtics
 Ponent: Sònia Campos
 Data: 23 de setembre de 2021
 Horari: De 17.30 a 19.00 h
 Durada: 1,5 hores cada sessió
 Tarifes: Activitat gratuïta

 SESSIÓ 2 / Suïcidi
 Organitzat per: Grup de treball -GIPCE de   
 prevenció de psicopatologies relaciones amb  
 successos psicològicament traumàtics
 Ponent: Aïda Fuentes
 Data: 21 d’octubre de 2021
 Horari: De 17.30 a 19.00 h
 Durada: 1,5 hores cada sessió
 Tarifes: Activitat gratuïta

 SESSIÓ 3 / Agressions sexuals
 Organitzat per: Grup de treball -GIPCE de   
 prevenció de psicopatologies relaciones amb  
 successos psicològicament traumàtics
 Ponent: Alba Lozano
 Data: 25 de novembre de 2021
 Horari: De 17.30 a 19.00 h
 Durada: 1,5 hores cada sessió
 Tarifes: Activitat gratuïta
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.


