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Psicóloga  sanitaria    (G-3887)   acreditada  como  experta  en  Psicoloxía  de  Emerxencias e 

Catástrofes.  Membro  do  GIPCE-112  e  do  Grupo  de  Gardas.  Experta  en  mediación 

de conflitos.  Membro  da Red  Nacional  de  Psicólogos  para  la  Atención  a  las  Víctimas del 

Terrorismo do Ministerio del Interior. Ampla experiencia en atención a vítimas de violencia de 

xénero. 
 
 
 
 

✓   DIRIXIDO A: 

- Psicólogas e psicólogos colexiadas/os interesadas/os no eido da psicoloxía de emerxencias. 

- Membros do GIPCE-COPG que non realizaran este curso con anterioridade. 
 
 

✓   OBXECTIVOS: 

- Adquirir os coñecementos e as habilidades básicas da intervención psicolóxica en 

   emerxencias. 

- Coñecer os aspectos básicos do funcionamento do GIPCE. 
 

 
✓   METODOLOXÍA: 

Exposición de conceptos teóricos e prácticos por parte da docente. 
 

 
✓ PRAZAS: 

Terán preferencia as/os integrantes do GIPCE-COPG que non realizaran este curso e as/os 
demais psicólogas/os colexiadas/os. 

https://www.prisma.cat/cursos/acompanyar-infants-adolescents-perdues-dol


✓   PROGRAMA: 
 

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS DA PSICOLOXÍA DE EMERXENCIAS 

- Crise, catástrofe, emerxencia, accidente... 

- Características comúns. 
 

 
2. REACCIÓNS MÁIS FRECUENTES 

- Reaccións individuais máis frecuentes entre as persoas afectadas. 

- Reaccións a nivel colectivo. 
 

 
3. O ROL DA PSICÓLOGA/O DE EMERXENCIAS 

- Diferenzas entre a terapia convencional e a intervención en crise. 

- Funcións do psicólogo/a de emerxencias. 
 

 
4. O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) 

- Funcionamento.  

- Criterios para solicitar o ingreso.  
 
 
 
 

✓  HORARIO: 

Sábado 6 de marzo: de 09:30 a 13:30 horas. 

✓  DURACIÓN: 

4 horas. 

✓  PREZO: 

- Colexiadas/os: 15 € 

- Membros do GIPCE-COP e desempregadas/os: 10 € 
 

✓  MODALIDADE: 

Modalidade en liña a través de Zoom e da plataforma de teleformación Moodle do COPG. 
 

✓  INSCRICIÓN: 
A través do correo electrónico do COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitindo o boletín 
de inscrición e o  xustificante de pago. Ao día seguinte  de rematar o  prazo de inscrición 
comunicarase por correo electrónico a admisión ou non admisión. 

 
Ao finalizar o curso enviarase o correspondente certificado de asistencia, para o que 
será necesario ter asistido ao 80% da sesión. 

 

Deberase estar ao corrente no pago das cotas colexiais. 

Último día de inscrición:  2 de marzo 

 

 
 
 

Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia Rúa Espiñeira, 10-Baixo 

15706 Santiago de Compostela Tfno.: 

981 534 049 Fax: 981 534 983 

copgalicia@cop.es 

mailto:copgalicia@cop.es


 

 
 
 
 

 
Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2021 

 
 

 
Estimada compañeira / Estimado compañeiro: 

 
Envíoche no díptico axunto a información sobre o Curso “Introdución á Psicoloxía de Emerxencias”, que 
se levará a cabo a través da plataforma de teleformación Moodle do Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia (www.copgalicia.eu) o vindeiro 6 de marzo de 2021. 

 
Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por correo electrónico a admisión ou non 

admisión. 

 
O último día de inscrición é o  2 de marzo de 2021. 

 
Un saúdo, 

 
 

 
Elsa Rodríguez Viña 

Coordinadora do Curso “Introdución á Psicoloxía de Emerxencias” 
 

 
 
 
 

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

BOLETÍN DE INSCRICIÓN: CURSO “INTRODUCIÓN Á PSICOLOXÍA DE EMERXENCIAS” 

 
Nome e apelidos: ………………………………………………………………………………………..… DNI: ………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………… Nº de colexiado/a: ………………………………………… 

Enderezo: ………………………………………………………………………………… Teléfono: ………………………………………………………… 

Profesión: ………………………………………………………………………………… Data: ………………………………………………………………… 

□ Solicita factura (achegar datos fiscais) 
 
 

XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA Á CONTA CORRENTE 

IBAN Nº ES64 2080 0316 2330 4000 8164 DE ABANCA 

 
Último día de inscrición: 2 de marzo de 2021 

 
 

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). 
 

En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle que tratamos a información que vostede nos facilita e cumprimos coa normativa vixente en materia de protección de datos. O responsable do tratamento é 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, con  CIF Q1500265B, con domicilio en Rúa Espiñeira, 10, baixo, Santiago de Compostela, provincia da Coruña, con número de teléfono 981534049. A finalidade principal é manter as relacións que 
nos vinculan, en especial cumprimento das obrigas ás que vén sometida a organización debido á Lei de Colexios Profesionais e demais normativa vinculante, é dicir, exercicio competencias públicas, así como o consentimento, e o 
interese lexítimo tanto propio como da entidade. 

 
Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan 
necesarios en calquera momento. En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderá, por 
motivos relacionados coa súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos.  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de 
posibles reclamacións, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido a copgalicia@copgalicia.gal  ou dirixíndose ás nosas dependencias.  Unha vez cumprimentados os fins para os cales foron 
obtidos os datos, os mesmos serán destruídos conforme á normativa vixente. Informámoslle que a nosa Delegada de Protección de Datos é dona Cecilia Barros Díaz, con contacto no número de teléfono 981894601 e correo electrónico 
copgalicia@copgalicia.gal. Pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa política de privacidade no taboleiro da entidade ou na páxina web www.copgalicia.gal 

http://www.copgalicia.eu/
mailto:copgalicia@copgalicia.gal
mailto:copgalicia@copgalicia.gal
mailto:copgalicia@copgalicia.gal
http://www.copgalicia.gal/
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