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avISo

Unicamente se envían as 
comunicacións do Colexio 

Oficial de Psicoloxía  
de Galicia por correo  

electrónico.

Se aínda non facilitaches 
un enderezo de correo 

electrónico para recibir a 
correspondencia do COPG 
por e-mail, pregámosche 

que a fin de enviarche dita 
información nos facilites 

o teu correo electrónico á 
maior brevidade posible, 

senón NON poderás recibir 
información do Colexio.

Editorial

Desafiuzamentos e malestar psicosocial

Coa crise económica o número de desafiuzamentos tense 
multiplicado expoñencialmente; desde xullo de 2008, cando a 
crise comezou, téñense procesado 171.110 desafiuzamentos 
no Estado Español; só no primeiro trimestre de 2012 a cifra de 
persoas desafiuzadas foi de 46.559. A situación é alarmante; 
a dimensión do problema fai que se vaia convertendo cada vez 
máis nun problema social, grave, con graves consecuencias 
para as persoas que sofren a perda da vivenda, e tamén para a 
sociedade no seu conxunto. Dentro dese sufrimento psicolóxico 
destacan os estados de rabia, tristeza, ansiedade, empezan-
do por unha fase de negación e unha profunda sensación de 
derrota. O desafiuzamento estigmatiza mentalmente e leva ás 
persoas a un grande resentimento, en moitos casos conleva a 
un rexeitamento da sociedade e noutros a un rexeitamento de si 
mesmos. Chegando nalgúns casos ao suicidio, que é a primeira 
causa de morte violenta no Estado Español. Segundo os datos 
da organización Stop Desahucios o 34% destes suicidios estaría 
causado polos desafiuzamentos. 
Especial consideración merece o impacto nos nenos e nenas, 
que con frecuencia van sufrir trastornos adaptativos. Para as 
cativas e cativos perder a seguranza das súas vivendas, ter que 
emigrar coas súas familias, mudar de escola, perder o estilo  
de vida cotián, perder os amigos e amigas etc. pode ter conse-
cuencias devastadoras.
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avISoS

Renovación carnés

Se o teu carné está  
caducado ou caduca  
en breve, solicita a  
súa renovación na  
Administración do  
Colexio, por teléfono  
ou por e-mail.

Títulos de Licenciatura 
en Psicoloxía

Lembrámoslle a todas as 
persoas que se colexiaron 
co depósito do título de 
licenciatura e que aínda 
non presentaron o título 
orixinal, que deberán  
facelo á maior brevidade 
posible para o seu rexistro. 
Deberán traer orixinal  
e copia, ou enviar unha 
fotocopia compulsada para 
arquivar no seu expediente 
colexial.

A este malestar psicolóxico e social, temos que sumar a inxus-
tiza percibida por parte das persoas afectadas. Pois mentres 
estamos vendo como a crise vai xerando máis e máis vítimas 
entre as familias con menos recursos económicos, que son os 
que perden as súas vivendas, a banca non deixa de acumular 
beneficios. Sen ir máis lonxe, nos tres primeiros meses do ano 
2011 os bancos no Estado Español gañaron 3.741 millóns de 
euros. Polo tanto estamos ante un problema social de primeira 
magnitude, xa que non se trata só de que haxa menos recursos 
materiais, senón que os que existen non se distribúen adecua-
damente para frear o impacto nas persoas máis afectadas pola 
crise. Todo isto fai que o problema sexa vivido, por parte das 
persoas que o padecen, como moito máis inxusto. Esta mesma 
banca que se enriqueceu durante o boom especulativo conce-
dendo créditos de forma desmedida e irresponsábel, contribuín-
do decididamente á creación da burbulla inmobiliaria que levou 
a consecuencias desastrosas para a economía. Porén legalmente 
parece difícil atribuír aos bancos a responsabilidade e só se fai 
pagar ás persoas hipotecadas a situación, cando son patentes 
as cláusulas e prácticas abusivas nas hipotecas. A máis cruenta 
de todas estas cláusulas é a que fai referencia a que non poida 
saldarse a débeda coa entrega da vivenda, e que o impago  
da hipoteca só supoña o desafiuzamento, senón que a persoa 
pode quedar endebedada co banco para toda a vida.
É esencial que ante esta alarmante situación que ten levado a 
moitas persoas ao suicidio, as institucións gobernamentais res-
ponsábeis polo benestar da poboación atopen a forma de parar 
estes desafiuzamentos. Permitir que as persoas sexan expulsa-
das dunhas casas que van permanecer desocupadas case na súa 
totalidade, só para facer cumprir unha lei abusiva e inxusta, é 
un fato de irresponsabilidade política que leva ás persoas e aos 
colectivos á desprotección e á perda de fe nas institucións, e no 
propio sistema. 
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InformaCIón 

XEraL
relacións institucionais

A Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, asistiu ás  
xuntanzas da Comisión Permanente, do Pleno e da Asemblea  
Xeral Ordinaria da Unión Profesional de Galicia, que tiveron 
lugar en Santiago de Compostela o 27 de novembro.
-------------------------------------------------------------------------------------
A Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, asistiu o 18 de  
decembro a unha xuntanza coa Directora Xeral de Familia e  
Inclusión da Xunta de Galicia, Mª Amparo González Méndez, 
para abordar as liñas do convenio de colaboración que  
desenvolve os programas de mediación intraxudicial en  
Santiago de Compostela e Ourense para o ano 2013.
-------------------------------------------------------------------------------------
A Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, asistiu á  
xuntanza de traballo da Unión Profesional de Galicia que  
tivo lugar en Santiago de Compostela o 19 de decembro.
-------------------------------------------------------------------------------------

En representación do Colexio

A Coordinadora do Grupo de Tráfico e Seguridade do COPG,  
Eva Muíño Gómez, asistiu á 11ª Xornada de Reflexión Attitudes, 
celebrada en Madrid o 24 de outubro e organizada pola  
Iniciativa Social de Audi.

-------------------------------------------------------------------------------------

A Decana, Mª Rosa Álvarez Prada,  
participou no acto inaugural da  
III Edición do Máster en Mediación, 
celebrado o 9 de novembro en Santiago 
de Compostela e organizado pola  
Facultade de Dereito da Universidade 
de Santiago de Compostela.

----------------------------------------------------

Mª Rosa Álvarez Prada

Eva Muíño Gómez

Momento da inauguración
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A Coordinadora do Programa de atención psicolóxica a mulleres 
que sofren violencia de xénero do Colexio Oficial de Psicoloxía 
de Galicia, Rocío Trastoy García, participou como relatora na 
mesa redonda A Violencia de Xénero, que tivo lugar ao abeiro 
das IV Xornadas de Psicanálise, Psicanálise da Violencia, cele-
bradas os días 16 e 17 de novembro en Santiago de Compostela 
e organizadas pola Asociación de Psicanálise Aplicado Gradiva.

-------------------------------------------------------------------------------------

A Presidenta da Sección de Psicoloxía da Intervención Social  
do COPG, Mª Jesús López Cernadas, asistiu á reunión do Espazo 
Dialoga o 23 de novembro na sede do Colexio Oficial de Educa-
doras e Educadores Sociais de Galicia.

-------------------------------------------------------------------------------------

A Vogal da Xunta de Goberno e Coordinadora da Comisión de 
Xénero do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Concepción 
Rodríguez Pérez, impartiu a conferencia Violencia contra as 
Mulleres: A Invisíbel Lacra, celebrada o 27 de novembro no 
Carballiño (Ourense) organizada polo Centro de Información  
á Muller do Concello.

-------------------------------------------------------------------------------------

A Coordinadora do Grupo de Tráfico e Seguridade e Vogal da 
Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 
Eva Muíño Gómez, impartiu un relatorio sobre seguridade  
viaria infantil ao abeiro do I Congreso de Camiño Escolar en 
Galicia, celebrado o 12 de decembro en Ourense e organizado 
polo Concello de Ourense.

-------------------------------------------------------------------------------------

A Presidenta da Sección de Psicoloxía da Intervención Social  
do COPG, Mª Jesús López Cernadas, asistiu á reunión do Espazo 
Dialoga o 14 de decembro na sede do Colexio Oficial de Traballo 
Social de Galicia.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rocío Trastoy García

Mª Jesús López Cernadas

Concepción Rodríguez Pérez
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o CoPG e o Consejo General 
de Colegios oficiales de Psicólogos

A Decana, Mª Rosa Álvarez Prada, e a Secretaria,  
Concepción Fernández Fernández, asistiron en representación  
do Consejo General de COP e do COPG, respectivamente, ao  
VIII Congreso Iberoamericano de Psicoloxía, organizado pola  
Federación Iberoamericana de Asociacións de Psicoloxía (FIAP), 
da cal é membro o COPG, e que tivo lugar en Sao Paulo (Brasil) 
do 17 ao 20 de outubro. Asemade, a Decana asistiu á reunión 
da Junta de Gobierno do Consejo General de COP, que se  
celebrou o 18 de outubro ao abeiro do Congreso.

-------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Sección de Psicoloxía Clínica do COPG,  
Xavier Sardiña Agra, asistiu á reunión da Área de Psicoloxía 
Clínica do Consejo General de COP, que se celebrou o 18 de 
novembro en Madrid. 

-------------------------------------------------------------------------------------

A Decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, e o Presidente da 
Sección de Psicoloxía Clínica do COPG, Xavier Sardiña Agra, 
asistiron á Xornada sobre Psicoloxía Clínica en Atención Primaria, 
Unha Necesidade e Dereito das Persoas, organizada polo Consejo 
General de COP e celebrada en Madrid o 19 de novembro.

-------------------------------------------------------------------------------------
A Coordinadora da Comisión Intersectorial de Xénero do  
COPG, Concepción Rodríguez Pérez, asistiu á Mesa Redonda 
Violencia Estrutural, Xénero e Igualdade e á posterior reunión 
do Grupo de Traballo de Psicoloxía e Igualdade de Xénero do 
Consejo General de COP. Ambas actividades celebráronse en 
Madrid o 24 de novembro e a elas tamén acudiu a Decana  
do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, en calidade de convidada  
da Área.

-------------------------------------------------------------------------------------

Concepción Fdez. Fernández

Xavier Sardiña Agra
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A Coordinadora do Grupo de Intervención Psicolóxica en  
Catástrofes e Emerxencias e Vogal da Xunta de Goberno do 
COPG, Ana Isabel Martínez Arranz, asistiu á reunión do Grupo 
de Traballo de Psicoloxía da Intervención en Emerxencias e 
Catástrofes do Consejo General de COP, que se celebrou  
o 1 de decembro en Madrid.

-------------------------------------------------------------------------------------

O Coordinador da Sección de Psicoloxía do Traballo e das  
Organizacións e Vogal da Xunta de Goberno do COPG, José  
Luis Domínguez Rey, asistiu á reunión do Grupo AEN/GET 22 
Avaliación de persoas en contextos laborais do Consejo General 
de COP e a Asociación Española de Normalización e Certifica-
ción (AENOR), que se celebrou o 14 de decembro en Madrid.

asemblea Xeral de Colexiados  
e Colexiadas
O 11 de decembro celebrouse sesión ordinaria da Asemblea 
Xeral de Colexiadas e Colexiados do COPG. Na xuntanza presen-
touse o informe de actividades levadas a cabo pola Comisión de 
Ética e Deontoloxía en 2012. Aprobouse a modificación dos Es-
tatutos do COPG de acordo coa normativa vixente en materia de 
defensa da competencia e os orzamentos do COPG para 2013. 
Na Asemblea tamén se aprobou a incorporación de Marta Rivas 
Rodríguez como nova Vogal da Xunta de Goberno do COPG para 
cubrir a vacante producida na Xunta de Goberno a raíz do cese 
por motivos laborais de Ana Mª Fieira Nogareda.

José Luis Domínguez Rey

Momento da  
Asamblea Xeral

Ana Isabel Martínez Arranz
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reunión da Comisión Permanente  
cos Presidentes/Presidentas  
e tesoureiros/tesoureiras das  
Seccións Profesionais do CoPG
O 20 de novembro a Decana, Mª Rosa Álvarez Prada, e o 
Tesoureiro do COPG, Miguel A. Chouza Ponte mantiveron unha 
reunión cos Presidentes/Presidentas e Tesoureiros/Tesoureiras 
das Seccións Profesionais do Colexio na que, entre outros temas, 
trataron sobre a situación actual de cada unha das Seccións así 
como os obxectivos e planificación de actividades das mesmas 
para 2013. Tamén se expuxeron os criterios a seguir para a 
distribución das asignacións de gasto nos Orzamentos colexiais 
para 2013.

alegacións ao Proxecto de decreto  
polo que se crea a rede Galega en  
atención temperá
A instancias da Secretaría Xeral de Política Social da Consellería 
de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, o COPG presentou as 
alegacións que se estimaron oportunas ao Proxecto de Decreto 
polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá.

recurso contra convocatorias  
de prazas no Concello da Coruña
O COPG presentou senllos recursos contra as bases da convoca-
toria de 9 de outubro de 2012, nas que o Concello da Coruña 
selecciona unha praza de mediador/mediadora social e outra de 
integrador/integradora social, por non terse contemplado a titu-
lación de Licenciatura ou Grado en Psicoloxía entre as requiridas 
para o posto.

avISo

Aquelas persoas colexiadas 
que teñan inquietudes 

relacionadas coa fotografía, 
pintura ou escultura, teñen 

á súa disposición a sede 
colexial para expoñer as 

súas obras.

As persoas interesadas a tal 
efecto poden contactar coa 
Administración do Colexio.
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II velada literaria “vozes 
Contra a violencia de Xénero”
O segundo Encontro de “Vozes Contra a Violencia” organizado 
pola Comisión de Xénero do Colexio Oficial de Psicoloxía  
de Galicia celebrouse na sala “Ultramarinos” de Santiago de  
Compostela, local onde o 29 de novembro se ouviron as voces 
das poetas Iolanda Aldrei, Rosa Henríquez, José Manuel  
Barbosa, Ro Palomera e Concha Rousia.

apoio do CoPG ao máster 
de Educativa da USC
Desde o COPG enviouse ao Reitor da Universidade de Santiago 
de Compostela, Juan J. Casares Long, escrito de apoio á propos-
ta de Máster en Intervención no Desenvolvemento Psicolóxico e 
Aprendizaxe, presentada pola Facultade de Psicoloxía da USC. 
Considérase que a proposta está axeitadamente deseñada para 
a formación especializada necesaria para intervir nun dos ám-
bitos fundamentais do exercicio profesional da Psicoloxía. Dita 
formación víñase abordando la Licenciatura e require agora dun 
Máster que complemente a formación psicolóxica non especiali-
zada que proporciona o Grado en Psicoloxía.

Entrega de Premios do  
v Concurso Literario do CoPG 
“rosa de Cen follas”
O 11 de decembro na sede do COPG tivo lugar a entrega de 
premios do V Concurso Literario do Colexio Oficial de Psicoloxía 
de Galicia “Rosa de Cen Follas”. 

A Decana, Mª Rosa Álvarez Prada, e o Vicedecano do COPG, 
Hipólito Puente Carracedo, fixeron entrega dos galardóns ás  Momento da entrega de premios

Momento do acto

Momento do Curso-Obradoiro
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gañadoras desta edición, Alba Cid Fernández na modalidade  
de poesía coa obra titulada “A raíz dos manglares” e Rocío  
Leira Castro na modalidade de narrativa coa obra “Recunchos  
incólumes”.

Por último, deuse paso a un espazo de lectura de diversos  
textos, propios ou doutros autores e autoras, por parte dos  
asistentes que o así o desexaron.

Celebración do Curso-obradoiro  
“aplicación, corrección e interpretación do  
test psicotécnico Wnv, Escala non verbal 
de aptitude intelectual de Wechsler”

O 18 de decembro celebrouse na sede do Colexio o  
Curso-obradoiro “Aplicación, corrección e interpretación do  
test psicotécnico WNV, Escala non verbal de aptitude intelectual 
de Wechsler”, impartido por Ana Hernández Fernández. Esta 
actividade, que tivo unha gran acollida entre os colexiados e 
colexiadas, foi organizado en colaboración con Pearson Clinical  
& Talent Assessment España –empresa dedicada á publicación 
de ferramentas de avaliación psiquiátrica e psicolóxica–  
e Psicofundación –Fundación para promover o desenvolvemento 
científico e profesional da psicoloxía do ámbito español creada 
polo Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos–.

adhesión do CoPG ao manifesto
“decidir fainos líbres”
O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia adheriuse ao  
Manifesto “Decidir fainos libres” elaborado pola Plataforma  
Estatal en Defensa dos Dereitos Sexuais e Reprodutivos, en 
defensa do dereito das mulleres a decidir libremente sobre a 
interrupción do seu embarazo como parte fundamental dos  
Dereitos Humanos das Mulleres. 
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InformaCIón daS

SECCIónS
A información que aparece 
neste apartado é elaborada 

e remitida por cada Sección, 
Comisión ou Grupo de 

Traballo do COPG tendo 
como data límite o 15  

de cada mes par.

SECCIón dE PSICoLoXÍa CLÍnICa

 Organizamos unha nova reedición do curso de formación 
en psicoloxía sanitaria para poder atender ás peticións de  
colexiados/as na realización do mesmo.

avISo 

Rexistro de  
psicólogos/as  
especialistas en  
Psicoloxía Clínica 

O COPG creou un rexistro 
de psicólogos/as espe-
cialistas en Psicoloxía 
Clínica para dar cumpri-
mento ao estipulado no 
Real Decreto que crea e 
regula a Especialidade de 
Psicoloxía Clínica (Real 
Decreto 2490/1998 do 20 
de novembro) e da Lei de 
Ordenación das Profesións 
Sanitarias (Lei 44/2003  
de 21 de novembro).
Todas aquelas persoas 
colexiadas que teñades 
acadado esta titulación 
do Ministerio e aínda non 
o presentastes no COPG, 
tedes que aportar unha 
copia compulsada do título 
de especialista para incor-
porala ao voso expediente 
e quedar debidamente 
anotado no citado rexistro 
de especialistas. Para máis 
información contactar coa 
administración do COPG.

Momento da 1ª sesión da reedición do curso

 Desde a Xunta Directiva da Sección consideramos que as 
Xornadas de 2012 acadaron os obxectivos que nos plantexa-
bamos: difundir a situación do marco legal e posible desenvol-
vemento futuro da psicoloxía sanitaria e da psicoloxía clínica. 
Agradecemos en especial aos relatores o seu traballo previo nos 
grupos e a súa claridade nas exposicións.

 Por acordo da Asemblea de Socios/as da Sección, celebrada 
nas Xornadas que tivemos en novembro, celebrarase unha  
Asemblea de Socios/as Extraordinaria no 2013 para tratar  
a proposta de modificación do nome da nosa Sección e dos  
criterios para ser socios/as da mesma. Previamente a esta  
Asemblea de Socios/as Extraordinaria os/as socios/as da  
Sección recibirán as propostas da Xunta Directiva.

 Lamentablemente aínda estamos esperando a publicación 
das directrices do futuro Máster en Psicoloxía Xeral Sanita- 
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De acordo coa normativa  
vixente, a colexiación  

é obrigatoria para  
o exercicio da profesión,  

e en consecuencia as 
persoas que non estean 
colexiadas non poderán 
exercer como psicólogos  

e psicólogas.

ria, que se debería ter publicado en marzo deste ano. Esperemos 
que canto antes se despexen as incertezas que temos sobre esta 
titulación e como serán as vías para acadala.

Enlace ao apartado da Sección de Psicoloxía Clínica da páxina 
web do COPG: www.copgalicia.es/copgalicia.asp?id=36 

SECCIón dE PSICoLoXÍa EdUCatIva

O 14 de decembro celebrouse na sede do Colexio a Conferencia 
“Presente e futuro do Psicólogo e Psicóloga Educativa”, impar-
tida por Olegaria Mosqueda Bueno, Presidenta da Sección de 
Psicoloxía Educativa do Colexio.

Realizouse un percorrido das diferentes saídas profesionais 
como orientador/ora dentro do ámbito educativo, accedendo a 
elas mediante oposicións ao profesorado de ESO (Centros públi-
cos) ou con contrato laboral (Centros privados ou concertados), 
traballando en centros de infantil e primaria, institutos con ensi-
nanza de ESO, bacharelato, formación profesional, PCPI, adultos 
e en EOE: Equipos de Orientación Específicos (Provinciais). 
Ademais de percorrer outras actividades profesionais do Psicó-
logo e Psicóloga educativa como: Gabinetes privados, profesor 
de FOL impartindo sinaturas de formación e orientación laboral 
(FP); universidade (docencia e investigación) e asesoramento en 
programas infantís, medios de comunicación e publicidade.

Ratificouse a necesidade dunha formación especializada e 
profesionalizante. Actualmente con Licenciatura de Psicoloxía 
(extinción) e/ou Grao en Psicoloxía (implantación) ambos coexis-
ten ata 2013; así como o Máster e especialización de psicoloxía 
educativa “Intervención no desenvolvemento psicolóxico e no 
aprendizaxe”.

O modelo de intervención, lonxe do modelo clínico e psicomé-
trico, si precisa do coñecemento e formación deles. A atención 
e intervención do psicólogo e psicóloga educativa está integrada 
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no proceso educativo de ensinanza/aprendizaxe (desde dentro ou 
fora do centro) e ao longo de toda a vida (educación en adultos). 
A intervención será grupal e individual.
Para iso será necesario: 

 O recoñecemento, necesidade e consideración da profe-
sión titulada e regulada coa denominación de Psicólogo/a 
Educativo. Hai que sensibilizar á sociedade e dar a coñecer 
ao máximo posible a figura do Psicólogo/a Educativo.

 Necesidade dun cambio normativo para a regulación da 
Psicoloxía no ámbito educativo.

 A determinación do perfil e funcións de: Avaliación, investi-
gación, asesoramento, orientación e intervención psicolóxica.

 Integración do Psicólogo e Psicóloga educativa no marco 
europeo, reunións de NEPES (Network of Eurpean Psycholo-
gist in the Educational System) 24 países da Unión Europea.

 O Consejo General de COP coa Comisión Interinstitucional 
de Psicólogos Educativos (CIPES) realiza xestións políticas e 
institucionais (parlamentarias).

 Proximamente comezaremos a tramitación dos membros da 
Sección e cantos colexiados e colexiadas o desexen e reúnan 
as condicións para pertencer á División da Área de Psicoloxía 
Educativa de coordinación e participación de todos os COPs 
a nivel estatal.

Posteriormente á conferencia, tivo lugar a Asemblea de Socios e 
Socias da Sección.

Momento da Conferencia Asistentes á Asamblea de Socios e Socias
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SECCIón dE PSICoLoXÍa da  
IntErvEnCIón SoCIaL

División de Psicoloxía da Intervención Social

Está creada a nivel nacional a División de Psicoloxía da  
Intervención Social. En breve enviarase a todos os colexiados 
e colexiadas a información correspondente para inscribirse na 
mesma. A inclusión na División será gratuíta.

Espazo Dialoga

Motivado pola necesidade de xuntar esforzos e unificar criterios 
con vistas a ofrecer unha calidade óptima no desenvolvemento 
da actividade profesional no eido social, nace o Espazo Dialoga.
Foi creado como punto de encontro e debate entre os colexios 
profesionais que traballan no campo do benestar desde un 
enfoque multidisciplinar na nosa comunidade. O Colexio de 
Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, o Colexio Oficial 
de Traballo Social de Galicia e o Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia forman este espazo.
O Espazo Dialoga organizou en Santiago de Compostela o 1 de 
decembro o I Encontro de profesionais do benestar “E agora 
que?”. Os obxectivos deste encontro foron entre outros:

Asistentes ao Encontro Momento do Encontro
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 Facilitar un punto de encontro de profesionais 
do Benestar Social.

 Dar visibilidade á situación do sistema do benestar 
en Galicia.

 Verbalizar intereses e camiños en común.

Este encontro tivo unha grande afluencia de profesionais  
dos tres colexios e abríronse ideas e proxectos en común.  
Invitámosvos a que enviedes as vosas suxestións relacionadas 
con este tema ao Colexio.

Informacións

 O 17 e 18 de novembro celebrouse na Coruña o Congreso 
Internacional sobre Envellecemento Activo “Preparando o noso 
futuro”. Presentouse o póster da Sección de Psicoloxía da  
Intervención Social do COPG “O profesional da psicoloxía en 
servizos sociais” co obxectivo de seguir visibilizando a nosa 
profesión neste eido.

Animámosvos a enviar suxestións, a través do correo electrónico 
do COPG, e tamén invitámosvos a visitar a páxina web do Colexio 
no apartado de documentación da Sección para ir coñecendo  
a nova normativa que vai saíndo e que consideramos importante 
para o exercicio da profesión.

Enlace ao apartado da Sección de Psicoloxía da Intervención 
Social da páxina web do COPG: www.copgalicia.es/copgalicia.
asp?id=63. 

SECCIón dE PSICoLoXÍa do  
traBaLLo E daS orGanIZaCIónS

Actividades 2013 

O pasado 27 de novembro tivo lugar unha reunión da Sección de 
Psicoloxía do Traballo e das Organizacións para valorar as activi-
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dades e documentación de traballo relacionada coa División de 
Psicoloxía do Traballo, das Organizacións e Recursos Humanos 
(PTORH) e formalizar un plan de actividades para o ano 2013. 
Entre outros acordos tomados cabe destacar:

 O acordo marco de colaboración co Instituto Gallego de 
Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) para promover e coordinar 
actividades conxuntas vinculadas á información e formación 
en prevención de riscos laborais.
 Organizar debates sobre o futuro do profesional PTO e 

planificar as sesións informativas para o alumnado de Grado 
da Universidade de Santiago de Compostela.
 Colaborar coas distintas seccións do Colexio Oficial de 

Psicoloxía de Galicia para tratar temas transversais e con-
tinuar a liña de colaboración establecida coa Comisión de 
Ética e Deontoloxía.
 Postergar a proposta de acreditación do “Psicólogo 

coaching” á espera do pronunciamento e directrices do  
Consejo General de COP.
 Celebrar un foro ou seminario sobre benestar ocupacional 

e aspectos psicosociais.
 Perfilar curso ou seminario sobre “a avaliación da policía 

local”.
 Iniciar actividades conxuntas cos psicólogos do traballo 

da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Con suficiente antelación informarase sobre o programa e as 
datas dos eventos.

“PTO de encontro”: Debate

As actividades de ano 2013 iniciaranse coa segunda edición 
do PTO de encontro + café, que se celebrará o 19 de xaneiro 
ás 11.00 horas no Salón de Actos do COPG. Unha exposición 
e debate sobre “A psicoloxía do traballo e das organizacións: 
consolidación e futuro da profesión”. A cargo de José Manuel 
Campal Fernández será o escenario para intercambiar opinións, 
debater sobre os ámbitos presentes e futuros da profesión e 
reflexionar sobre o perfil profesional no ámbito laboral e dos 
recursos humanos.

PTO de PTO de encontroencontro
CafCaféé

 INSCRICIÓN:
– Último día de inscrición 14 de xaneiro de 2013.
– Gratuíta.
– Por correo postal, fax ou e-mail.
 LUGAR: Salón de Actos do COPG.
 HORARIO: De 11.00 a 14.00 horas.

“PSICOLOXÍA DO TRABALLO E DAS ORGANIZACIÓNS: CONSOLIDACIÓN 
E FUTURO DA PROFESIÓN”

- 19 de xaneiro de 2013 -

A Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia organiza…

Relator: José Manuel Campal Fernández
Membro da Sección de Psicoloxía do Traballo
e das Organizacións do COPG
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AENOR e avaliación en contextos laborais

A Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do 
COPG foi invitada por AENOR (Asociación Española de Nor-
malización y Certificación) a formar parte do grupo de traballo 
específico sobre “Avaliación de persoas en contextos laborais”. 
AENOR como institución do desenvolvemento das actividades  
no campo da normalización colabora co Consejo General de  
COP no relativo aos procedementos e métodos implicados na 
avaliación de persoas a nivel laboral, grupal e organizacional.  
O coordinador da Sección de PTO, José Luis Domínguez Rey for-
ma parte do citado grupo que está desenvolvendo a adaptación 
da Norma ISO 10667 (resolución do 12 de abril de 2012, BOE 
105, páx. 33236). Este grupo específico de carácter temporal 
coa responsabilidade técnica do Consejo para executar a citada 
tarefa, está constituído por vinte asociacións en representación 
de empresas, universidade, sindicatos, consultoras, editores de 
test e colexios profesionais.

A División PTORH

Nas últimas reunións da División PTORH 
estableceron a liña para continuar ao longo do 
ano 2013 cos plans de acción explicitados no 
seu momento. Ademais de ultimar a plataforma 
interactiva de comunicación entre os afiliados  
á División, pretendese perfilar accións vincu- 
ladas á problemática de uso dos test e do 
intrusismo profesional, desenvolver a proposta 
do máster posgrado con directrices propias. Por 
outra parte, a División seguirá participando no  
grupo de traballo sobre a acreditación de competencias pro-
fesionais conforme establece a EFPA e o Certificado Europeo 
en Psicoloxía EuroPsy e en grupo recentemente creado sobre a 
NORMA ISO 10667 para adaptar procedemento da avaliación 
para os profesionais do ámbito dos Recursos Humanos.

Enlace ao apartado da Sección de Psicoloxía do  
Traballo e das Organizacións da páxina web do COPG:  
www.copgalicia.es/copgalicia.asp?id=81.

Membros da División
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GrUPo dE  
IntErvEnCIón 
PSICoLóXICa En 
CatÁStrofES E 
EmErXEnCIaS 
(GIPCE) 

Formación prevista

 Xornada sobre intervencións do GIPCE

Celebrarase o 16 de febreiro de 2013. Reservarase un tempo 
para que algún membro da Comisión de Ética e Deontoloxía 
imparta nocións básicas sobre deontoloxía nas intervencións  
do GIPCE.

 Formación sobre o traballo en trauma con víctimas 
de situacións de catástrofe

Será impartido por José Navarro Góngora, Profesor do 
Departamento de Psicoloxía da Saúde da Facultade de  
Psicoloxía da Universidad de Salamanca, e celebrarase  
os días 31 de maio de 1 de xuño de 2013.

Reunión Estatal do Grupo de Traballo de Intervención  
Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias

Na reunión celebrada o pasado 1 de decembro en Madrid,  
aprobáronse os criterios a seguir para a Acreditación de 
Psicólogo/a Experto/a en Psicoloxía de Emerxencias e  
Catástrofes. Iremos informando dos sucesivos pasos que  
se dean neste sentido.
Na mesma reunión aprobouse tamén o documento sobre  
as pautas de activación para a intervención en situacións  
de múltiples víctimas.

Participación da Coordinadora do GIPCE na TVG

A Coordinadora do Grupo de Intervención Psicolóxica en  
Catástrofes e Emerxencias do COGP, Ana Isabel Martínez 
Arranz, participou o 13 de novembro no programa “Foro 
aberto” da Televisión de Galicia, xunto cun Sociólogo e  
Investigador no Departamento de Xerontoloxía da Universidade 
da Coruña e un Antropólogo. Tratouse o tema de cómo se  
enfronta a morte dun familiar o dun mesmo cando é do noso  
coñecemento.
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Alertas e intervencións

Nos meses de outubro e novembro tivemos un total de 5 avisos 
do 112 sen intervención, un deles foi con alerta de GIPCEs sen 
ser necesaria finalmente, e 3 intervencións nas que interviñeron 
as seguintes GIPCEs tanto na coordinación como directamen-
te na intervención sobre o terreo: Elena Seoane de la Fuente, 
Olegaria Mosqueda Bueno, Concepción López Martín, Isabel 
Cabado Fidalgo, María del Carmen Patiño García, Leonor Galiana 
Caballero, Gonzalo Opazo Marra, Marcos Álvarez Fernández e 
María del Carmen González Hermo.

Enlace ao apartado do GIPCE na páxina web do COPG:  
www.copgalicia.es/copgalicia.asp?id=203. 

avISoS E anUnCIoS

Este é un espazo gratuíto 
reservado para que os 
colexiados e colexiadas 
poidan inserir anuncios por 
palabras, sobre aluguer, 
compra-venda, ou para 
compartir despachos  
profesionais.

n Os anuncios enviaran-
se á Administración do 
COPG antes do día 15 
de cada mes par.

n O número máximo 
de palabras por cada 
anuncio será de 50.

n Para calquera 
información consultar 
coa Administración do 
COPG.

Exemplo: “Alúgase despa-
cho de psicoloxía a tempo 
parcial ou completo de 20 
m2 na Rúa Santa Margarita, 
35. Santiago de Composte-
la. Tfno.: 981 000 000”.

dE IntErESE Para  
aS SoCIEdadES ProfESIonaIS

O Tribunal Supremo, na súa Sentencia Nº 451/2012, de 18 de xullo, 
ven de modificar o criterio ata o de agora vixente, polo que se permitía 
que sociedades formadas por titulados universitarios para o exercicio 
en común dunha profesión de colexiación obrigatoria, poideran cons-
tituirse como sociedades formalmente non profesionais e, deste xeito, 
evitar as obrigas e responsabilidades específicas establecida pola Lei 
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionais.

Desta forma, e segundo a interpretación contida en dita Sentencia, 
todas as sociedades que realmente teñen por obxecto o exercicio en  
común dunha ou varias actividades profesionais, para cuxa realización 
se requira titulación universitaria e inscrición no correspondente  
Colexio Profesional, deberán constituirse, obrigatoriamente, como 
sociedades profesionais, sen que sexa posible eludir a dita obriga 
mediante a utilización de fórmulas que traten de agachar o verdadeiro 
obxecto da sociedade.

Polo tanto, e aplicado ao ámbito do exercicio profesional da Psicoloxía, 
cando o propósito real de varios Psicólogos e/ou Psicólogas sexa o exer-
cicio en común da súa profesión, a sociedade que deberán constituir 
terá que ser, necesariamente, unha sociedade profesional, nos termos 
concretos que establece a Lei 2/2007, de 15 de marzo, de Socieda-
des Profesionais e inscribirse así tanto no Rexistro Mercantil como no 
Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio Oficial de Psicoloxía  
de Galicia.



21

SOBRE A PRESTACIÓN DE  
CONSENTIMENTO EN MENORES

A Lei 41/2002, básica reguladora da autonomía do paciente e 
de dereitos e obrigas en materia de información e documenta-
ción clínica (LAP) (http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/
A40126-40132.pdf) regula o consentimento por representación 
no artigo 9.3. No apartado “C” refírese aos menores de idade 
e establece que, no caso de menores non capaces intelectual 
nin emocionalmente, é o representante legal o que ten que dar 
o seu consentimento tras “escoitar a súa opinión se ten doce 
anos cumpridos”. Logo afirma que “cando se trate de menores 
non incapaces nin incapacitados, pero emancipados ou con 
dezaseis anos cumpridos, non cabe prestar o consentimento pro 
representación”. E continúa “sen embargo, en caso de actuación 
de grave risco, segundo o criterio do facultativo, os pais serán 
informados e a súa opinión será tida en conta para a toma da 
decisión correspondente”.
En outubro de 2012 a Fiscalía General del Estado publicou 
unha circular para aclarar a interpretación e aplicación deste ar-
tigo da LAP en “conflictos ante transfusións de sangue e outras 
intervencións médicas en caso de menores de idade en caso de 
risco grave1”. Aínda que a psicoloxía exercese habitualmente 
lonxe dos quirófanos non é tan infrecuente que haxa que tomar 
decisións en situacións de conflicto no que están implicados 
menores cuxa saúde –psicolóxica ou física– está en grave risco. 
Por esta razón a Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG quere 
difundir e propoñer unha reflexión sobre o documento da Fisca-
lía General del Estado.
O documento trata de resolver o conflicto que se produce  
cando o criterio do menor con dezaseis anos cumpridos, o dos 
seus representantes legais e o dos profesionais que o atenden  
non coinciden. Pártese do recoñecemento dos intereses do 
menor e da autonomía das persoas como calores que esta 
sociedade acordou protexer. Sen embargo, en aqueles casos nos 
que estes valores entran en conflicto coa vida a Fiscalía General 
del Estado se decanta por protexer esta, xa que se calquera in-
tervención sobre a saúde dunha persoa –ou a non intervención– 
ten como resultado a morte, logo non hai lugar para exercer a 
autonomía, nin se pode considerar ningún interese do menor. 

ComISIón dE  
ÉtICa E  
dEontoLoXÍa
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“… non pode darse relevancia a decisións propias ou dos seus 
representantes legais cuxos resultados sexan a morte ou outros 
de carácter gravemente prexudicial e irreversible para a saúde 
do menor interesado. Só así poden preservarse as condicións do 
futuro exercicio da plena autonomía do suxeito. 
A Fiscalía General del Estado prioriza o criterio profesional para 
valorar, tanto a capacidade do menor para decidir, como os ris-
cos que entraña unha intervención –ou a súa ausencia– sobre a 
saúde. Desta maneira é o profesional o que decide se un menor 
ten ou non capacidade para consentir e se a situación entraña 
un risco suficiente como para que os pais sexan informados e a 
súa opinión considerada. Ademais, o criterio profesional segue 
prevalecendo se a decisión que adoptan os pais é contraria  
–segundo o profesional– á saúde do seu fillo.
Obviamente, estas limitacións á autonomía das persoas e ao 
dereito a decidir sobre si mesmo e sobre os fillos e fillas, xus-
tifícase só se a saúde –psicolóxica ou física– está gravemente 
comprometida.
Desde un punto de vista legal o documento da Fiscalía General 
del Estado é enormemente clarificador. A cuestión que se  
plantexa dese unha perspectiva ética é: ¿O criterio profesional 
debe ter esta prioridade sobre valores tan importantes como  
o dereito das persoas a decidir sobre a súa propia vida? E se a 
resposta fora afirmativa ¿Qué fundamento debe esixirse a este 
criterio profesional?

XURÍDICA

Dona Cecilia Barros Díaz

Tfno.: 981 894 601
[Martes de 17.00 a 20.00 horas]
Fóra deste horario poderanse realizar as 
consultas a través do enderezo de correo 
electrónico a.xuridica@protexdat.com 

FISCAL

D. José Luis Iglesias Sexto

Tfno.: 981 588 770
[Venres de 9.00 a 13.00 horas]

SERVIZO 

GRATUÍTO

de consulta para 

colexiados/asASESORÍAS
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G-4676 González Vázquez, Hector
G-4677 López Quindos, Mirian
G-4678 Taboada Calvelo, Ana Belén
G-4679 Gómez Suárez, Fátima
G-4680 Rodríguez Ferreira, José
G-4681 Enriquez Rodríguez, Julia
G-4682 Ojeda Macía, Jone
G-4683 Soage Pastoriza, Sandra
G-4684 Casais Amor, Andrea
G-4685 Pena Ares, Ana María
G-4686 Filgueira Ameneiros, Mª Aurora
G-4687 Rodríguez González, Martiño
G-4688 Vázquez Gómez, Ricardo
G-4689 Mariño Dávila, Natividad
G-4690 Muñoz Hernández, Juliana
G-4691 Casanova Vila, Mª del Carmen
G-4692 Bacelar Pereira, Karina
G-4693 Díaz Lorenzana, María del Carmen
G-4694 García González, Rita

ÚLtImoS CoLEXIadoS 
E CoLEXIadaS dE GaLICIa 

G-4695 Redondo Abelenda, Juan María
G-3760 Carral González, Mª Isabel
G-4696 Neira de Paz, Alejandro
G-4697 Gracia Fernández, Gemma María
G-4698 Ares Vila, Noela
G-4699 Parada Cores, Germán
G-4700 Lema Porteiro, Teresa
G-4701 Cancillo de Cabo, Marta
G-4702 Pascau Pérez, Carolina
G-4703 Valcarcel Calvo, María Jesús
G-4704 Fondo Rodríguez, Cristina
G-4705 Díaz Fernández, Tania
G-2933 López Pazos, Mª Teresa
G-4706 Sacau Fontenla, Ana María
G-4707 Fernández Ainse, Diego
G-4708 Sacristán Cuerda, Isabel
G-4709 Díaz Pavón González, María Jesús
G-4710 Iglesias López, Carmen María
G-4711 Otero Rodríguez, Ángela

vIndEIraS aCtIvIdadES formatIvaS do  
CoLEXIo ofICIaL dE PSICoLoXÍa dE GaLICIa

CUrSo “aCtUaLIZaCIón En dIaGnóStICo E IntErvEnCIón 
En dEmEnCIaS nEUrodEXEnEratIvaS” (12 horas)
Datas: 8 e 9 de febreiro de 2013
Lugar: Salón de Actos do COPG
Docentes: Raquel Sánchez del Valle Díaz 
e Magdalena Castellví Sampol 
Organiza: Sección de Psicoloxía da Intervención 
Social do COPG

CUrSo “mEdoS, foBIaS E tErrorES InfantÍS” (12 horas) 
Datas: 1 e 2 de marzo de 2013.
Lugar: Salón de Actos do Centro Asociado UNED 
Pontevedra (Portugal, 1. Pontevedra) 
Docente: Raquel Espantoso San José
Organiza: Sección de Psicoloxía Clínica do COPG

CUrSoS, XornadaS  
E ConGrESoS
Servizo de Información de interese 
para os colexiados e colexiadas

O COPG non asume –salvo nos casos 
en que sexa o organizador– nin o con-
tido nin a metodoloxía dos Cursos.

Podedes consultar os Cursos, Xorna-
das e Congresos que non son organiza-
dos polo Colexio Oficial de Psicoloxía 
de Galicia no apartado de Formación 
Externa no seguinte enlace da páxina 
web do COPG:

www.copgalicia.es/copgalicia.asp?id=1
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HORARIO

De luns a xoves de 9 a 14 horas  
e de 16 a 21 horas, e os venres 

de 9 a 14 horas

Rúa da Espiñeira, 10-Baixo
15706 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 534 049 | Fax: 981 534 983
copgalicia@cop.es | www.copgalicia.es

Membro da EFPA
Federación Europea de Asociaciones  
Profesionales de Psicólogos


