
COTAS DE INSCRICIÓN NAS XORNADAS:
- Membros da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG ...... Gratuíta
- Psicólogos/as colexiados/as .......................................... 60,00 €
- Estudantes de Psicoloxía e Psicólogos/as colexiados/as
  parados ....................................................................    30,00€
- Psicólogos/as non colexiados ....................................... 120,00€
- Outros profesionais ..................................................... 120,00€
- Cea oficial das Xornadas ..............................................  35,00€

COTAS DE INSCRICIÓN NO OBRADOIRO PRE-XORNADAS:
- Membros da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG ....... 40,00€
- Psicólogos/as colexiados/as ...........................................  45,00€

INSCRICIÓN NAS XORNADAS
Directamente nos locais do Colexio ou ben remitindo copia da trans-
ferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de Gali-
cia, conta corrente número ES64 2080 0316 23 3040008164 
de Abanca.

Na admisión respectarase rigorosamente a orde de entrada, para o 
que se terá en conta tanto a data de rexistro de entrada das solici-
tudes enviadas por correo ordinario, fax, correo electrónico, banca 
online ou entregadas persoalmente na sede do Colexio no momento 
de recibilas, como a data de certificación de Correos no momento 
de envialas cando se empregue ese medio.

As Xornadas terán un mínimo de asistentes, tendo preferencia as 
psicólogas e psicólogos colexiados, podendo suspendelo o Colexio 
no caso de non obter un número de suficientes inscricións.

Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por 
e-mail a admisión ou non admisión.

Ao finalizar as Xornadas entregarase o correspondente certificado 
de asistencia, para o que será necesario ter asistido ao 80% das 
sesións.

Non se poderá anular a inscrición nin se devolverá o importe da 
matrícula fóra do prazo sinalado para a inscrición.

Deberase estar ao corrente no pago das cotas colexiais. Para as 
tarifas de demandante de emprego, axuntarase informe de situa-
ción administrativa actual ou informe demandante de emprego, 
asinado pola persoa responsable da oficina do Servizo Público de 
Emprego de Galicia con data actual e a tarxeta de demandante 
de emprego. Os e as estudantes de 4º de Grao de Psicoloxía terán 
que presentar copia da matrícula. As psicólogas e psicólogos non 
colexiados deberán presentar o título de Licenciatura ou Grao en 
Psicoloxía.

Último día de inscrición: 6 de novembro de 2017.

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
XXII XORNADAS DE PSICOLOXÍA E SAÚDE DO
COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA 

“MAL DE MOITOS, TAREFA DE TODOS”

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos 
de Carácter Persoal, informámosche de que no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia existe 
un ficheiro co nome de “Actividades e servizos para os/as colexiados/as” no que se incluirán 
os teus datos profesionais e persoais unha vez inscrito/a no curso. A finalidade do mesmo é 
a xestión e tramitación das actividades e servizos que o Colexio che presta. A súa utilización 
e destino é exclusivamente colexial e para organismos afíns a este Colexio. 
 Non autorizo ao COPG a facer uso das fotografías, xa sexan individuais ou en grupo, nas 
que apareza a miña imaxe, realizadas nas distintas actividades nas que participe, para ser 
publicadas na páxina web do Colexio, prensa, exposicións, revistas ou demais publicacións 
que realice o Colexio. No caso de non aceptar o uso descrito marca o cadro. 
Poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición mediante co-
municación, ou para revocar o teu consentimento, dirixíndose ás nosas dependencias na Rúa 
Espiñeira, 10-Baixo, 15706 Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico 
a copgalicia@copgalicia.gal

XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA A ABANCA, 
Nº CONTA CORRENTE. ES64-2080-0316-23-3040008164

 MEMBRO DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE DO COPG                    
 PSICÓLOGO/A COLEXIADO/A 
 PSICÓLOGOS/AS COLEXIADOS/AS DESEMPREGADOS/AS
 ESTUDANTE DE PSICOLOXÍA 
 PSICÓLOGO/A NON COLEXIADO/A                                            
 OUTROS PROFESIONAIS 
 OBRADOIRO PRE-XORNADAS
 CEA OFICIAL DAS XORNADAS

Nome e Apelidos: 

Nº de Colexiado/a:

Tfno./E-mail:

Enderezo 

C.P. e Cidade:

Profesión:

Centro de Traballo:

Data:

SI
N

A
LA

R

En trámite a solicitude de acreditación como actividade de formación continuada do 
Sistema Nacional de Salud.Concello de Betanzos

Asociación de Comerciantes e 
Empresarios de Betanzos (ACEBE)

XXII XORNADAS
DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE DO 

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA

16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017.
EDIFICIO LICEO.

BETANZOS (A CORUÑA).

MAL DE MOITOS, TAREFA DE TODOS. 
UNHA    OLLADA    AO    ESTRÉS    DESDE   O   COMUNITARIO.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Lidia Sánchez Edreira, Presidenta

Rosa Cerqueiro Landín, Vogal
Vanessa Vilas Riotorto, Vogal

COMITÉ CIENTÍFICO:
Carlos José Losada López, Presidente

Alicia Carballal Fernández, Vogal
Henar de la Torre Hernández, Vogal

COLABORAN:

ORGANIZA:



PROGRAMA

XOVES, 16 de novembro

17:00 - 20:00 Obradoiro pre xornadas.
“A crianza nos primeiros anos: Novas realidades, novas dificul-
tades, novas oportunidades”. D. Vicenç Arnáiz Sancho.

20:30  Visita guiada polo casco histórico de Betanzos.

VENRES, 17 de novembro
9:00 - 9:30 Recepción e entrega da documentación.

9:30 - 10:00 Inauguración das Xornadas.
D. Ramón García Vázquez. Alcalde do Concello de Betanzos. 
Dna. Mª Rosa Álvarez Prada. Decana do COPG.
Dna. Lidia Sánchez Edreira. Presidenta do Comité Organizador.

10:00 - 10:30 Presentación do Anuario da Sección de Psico-
loxía e Saúde.
Dna. Marta González Rodríguez. Directora de redacción do 
Anuario.

Grupos de Traballo.
Dna. Alicia Carballal Fernández. Grupo de Traballo de Atención 
Primaria.
Dna. Vanessa Vilas Riotorto. Grupo de Traballo de Neuropsi-
coloxía.
D. Carlos Álvarez García. Grupo de Traballo de Trastorno Men-
tal Grave.

10:30 - 11:30 Conferencia inaugural. “Estado social da na-
ción 2017. Estannos roubando o futuro?”
Coordina D. Xacobe Abel Fernández García.
D. Gustavo Adolfo García Herrero. Coordinador dos Informes 
Sobre o Estado Social da Nación e do Índice DEC de Desenvol-
vemento dos Servizos Sociais en España.

11:30 - 12:00 Descanso - café.

12:00 - 13:30 Mesa 1. Estrés, muller e infancia I.
Coordina Dna. Mª Gabriela Domínguez Martínez.

“Da socialización da infancia á socialización da crianza”. D. 
Vicenç Arnáiz Sancho. Psicólogo. Presidente do Observatorio 
da Infancia e a Familia de Menorca.

“Menores en situación de risco ou desamparo”. Dna. Raquel 
E. San José. Psicóloga Clínica no programa “Avaliación e Trata-
mento Terapéutico de Menores en Situación de Risco ou Des-
amparo”.

16:00 - 17:30 Mesa 2. Estrés, muller e infancia II.
Coordina Dna. Vanessa Playán Ruiz.

“Mulleres de hoxe, nenas de onte..., nenas de hoxe, mulleres 
do mañá. O estrés acompañando o noso desenvolvemento”. 
Dna. Lola Ferreiro Díaz. Catedrática de Procesos Sanitarios. 
Responsable da elaboración, coordinación e desenvolvemento 
de Programas de Saúde Pública dende a perspectiva de xénero 
- Xunta de Galicia.

PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS DE COMUNICACIÓNS LIBRES E 
PÓSTERES PARA AS XXII XORNADAS DE PSICOLOXÍA E SAÚDE 
DO COPG.

Os colexiados e colexiadas que o desexen poderán presentar comunicación libres e pós-
teres que aborden calquera temática relacionada coa Psicoloxía Clínica.
1. Temática: Os traballos poderán tratar, desde unha perspectiva científica, calquera 
temática relacionada coa Psicoloxía Clínica, valorándose de xeito especial o enfoque 
aplicado da mesma.
2. Data límite de recepción: 20 de outubro de 2017.
3. Formulario-resumo: Enviarase por correo electrónico en ficheiro adxunto copgali-
cia@copgalicia.gal  respectando o seguinte modelo:
a) Título (Minúsculas, tipo oración, non todo en maiúsculas).
b) Autor/ora ou autores/oras: Apelidos e inicial do nome de cada autor/ora separados 
con punto e coma.
c) Resumo: Máximo de 500 palabras en times new roman 12, cos apartados: Introdu-
ción/obxectivos, material e método, resultados, discusión/conclusións. Non pode incluír 
táboas nin figuras.
d) Persoa de contacto (preferentemente o primeiro autor/ora): Profesión, lugar de traba-
llo, teléfono de contacto, enderezo electrónico.
4. Aceptación: Os Comités Científico e Organizador, tras a súa revisión, comunicarán a 
aceptación da comunicación libre ou póster á persoa de contacto antes do 4 de novembro 
de 2017. Para a aceptación da proposta é imprescindible que polo menos un dos/as auto-
res/as, teña formalizada a súa inscrición nas Xornadas antes da data límite de recepción 
das comunicacións libre e os pósteres.
5. Características do póster:
a) Idioma: Galego ou castelán.
b) Tamaño máximo: 110 cm de alto x 90 cm de ancho.
c) Presentados cunha axeitada protección e correctamente identificados.
6. Recepción dos pósteres: O/A autor/ora ou autores/oras deberán entregalo persoal-
mente a máis tardar ás 9.30 horas do 17 de novembro na recepción das Xornadas para 
proceder á súa exposición.
7. Exposición dos pósteres: Os pósteres permanecerán expostos durante o transcurso 
das xornadas. O venres 17 de novembro de 17:30 a 18:00 horas o autor/ora deberá 
responder ás posibles cuestións das persoas asistentes xunto ao seu póster.
8. Retirada: Os pósteres poderán ser retirados o sábado 18 de novembro entre as 13.30 
e as 13.45 horas. En caso de non facelo, a organización non se fai responsable dos 
mesmos.
9. Presentación das comunicacións libres: Terá lugar o sábado 18 de 10:00 a 10:30 
horas. O tempo dispoñible para a comunicación será confirmado xunto coa aceptación 
da mesma.
10. Permiso de publicación: O/A autor/ora ou autores/oras consenten a cesión dos dere-
itos da obra presentada, exclusivamente para os fins de publicación, ao Colexio Oficial de 
Psicoloxía de Galicia, que se fai responsable da súa edición e distribución.
11. Diploma acreditativo: Todos/as os/as participantes das comunicacións libres e 
pósteres aceptados e expostos nas Xornadas recibirán un diploma, co título do póster e o 
nome do/a autor/ora ou autores/oras, acreditando que foi seleccionado e exposto nas XXII 
Xornadas de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
12.  O “Premio ao mellor póster científico nas XXII Xornadas de Psicoloxía e Saúde 
do COPG”, e o “Premio á mellor comunicación libre nas XXII Xornadas de Psicoloxía 
e Saúde do COPG” será escollido entre todos os traballos por un xurado, composto como 
mínimo por un membro do Comité Científico, outro do Comité Organizador e o Presidente 
da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG.
13. Cada traballo galardoado recibirá un Bono Formación da Sección de Psicoloxía e 
Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia por valor de 200 euros a repartir entre 
os/as autores/oras e a gastar nos anos 2018 e 2019. No diploma acreditativo da súa 
participación incluirase que foi recoñecido co premio.  Así mesmo, os dous traba-
llos gañadores serán publicados no Anuario Psicoloxía Clínica Nº 10 da Sección de 
Psicoloxía e Saúde, que sairá en 2017. O Consello de Redacción do Anuario porase 
en contacto cos/coas galardoados/as para facer as adaptacións pertinentes.

“O machismo mata e/ou enferma”. Dna. Felisa Balboa Car-
doso. Psicóloga Clínica. Centro Municipal de Información dos 
Dereitos da Muller do Concello de Vigo.

17:30 - 18:00 Café - presentación de pósteres.

18:00 - 19:30 Mesa 3. Daquel po, estes lodos: Estrés e inter-
vención comunitaria I.
Coordina Dna. Ana Riveiro Currais.

“A atención ás persoas sen fogar en Santiago de Compostela”. 
Dna. Concepción Fernández Fernández. Doutora en Psicoloxía 
Social e Política. Concelleira de Políticas Sociais, Diversidades 
e Saúde do Concello de Santiago de Compostela.

“Sicosiarse en Nicaragua”. Dna. Tamara Rego Ribeiro. Psicó-
loga Clínica. Coordinadora do Proxecto Fortalecemento da Rede 
de Saúde Mental do Departamento de Estelí, Nicaragua.

Asemblea de Socios e Socias da Sección de Psicoloxía e Saúde 
do COPG.

19:30      1ª Convocatoria.
20:00      2ª Convocatoria.
22:00      Cea oficial das Xornadas.

SÁBADO, 18 de novembro

10:00 - 10:30 Comunicacións libres. 
Coordina. D. Manuel Castro Bouzas.

10:30 - 12:00 Mesa 4. Daquel po, estes lodos: Estrés e inter-
vención comunitaria II.
Coordina Dna. Aislinn García Hermo.

“Radio Prometea: dereitos e apoio mutuo”. Dna. Paula Tomé 
Espiñeira. Membro fundador do programa “Radio Prometea”.

“As comunidades psi neste mundo en crise”. D. Gonzalo Mar-
tínez Sande. Psicólogo Clínico. Unidade Psiquiátrica de Inter-
consulta e Enlace - CHUAC.

“Oportunidades para negociar un cambio: Estrés e persoas con 
discapacidade intelectual en centros ocupacionais”. D. Rober-
to Casteleiro Bouza. Educador social no Centro Ocupacional 
Pascual Veiga. Director do proxecto Taller Naranja Imaginario.

12:00 - 12:30 Descanso - café.

12:30 - 13:30 Conferencia de clausura. “Estrés arte-sano”.
Coordina D. Eduardo Martínez Lamosa.
D. Amador Estévez Serantes. Psicólogo Clínico. Unidade de In-
terconsulta e Enlace – CHUF.

13:30 Acto de clausura e entrega de premios á mellor comu-
nicación libre e ao mellor póster.
D. Francisco Javier Sardiña Agra. Presidente da Sección de Psi-
coloxía e Saúde.
D. Carlos José Losada López. Presidente do Comité Científico.


