
CURSO CURSO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA 
EN CATÁSTROFES EN CATÁSTROFES E EMERXENCIAS E EMERXENCIAS 

14, 15, 28 e 29 de setembro de 2018.

� PREZOS

Membros do GIPCE-COPG e aspirantes (que teñan enviada a solicitude de 
entrada no GIPCE antes da difusión do curso): 80 €
Membros do GIPCE-COPG , aspirantes desempregados/as e estudantes de 
4º de Grao de Psicoloxía: 40€
Psicólogos/as colexiados/as: 120 €
Psicólogos/as colexiados/as desempregados/as: 60€
Neste curso podes optar as prazas gratuítas para colexiados/as 
desempregados/as. Bases no seguinte enlace: 
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para_colexi
ados_e_colexiadas.pdf

� INSCRICIÓN:
Directamente nos locais do Colexio ou ben remitindo copia da transferencia bancaria a nome
do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, conta corrente IBAN ES64 2080 0316 23
3040008164 de ABANCA.

Na admisión terán preferencia os psicólogos e psicólogas membros do GIPCE-COPG, as
persoas que teñen enviada a solicitude de ingreso no mesmo e demais psicólogos/as
colexiados/as, respectándose rigorosamente a orde de entrada, para o que se terá en conta
tanto a data de rexistro de entrada das solicitudes enviadas por correo ordinario, fax, correo

Grupo de Intervención Psicolóxica
en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE)

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

15706 Santiago de Compostela
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Docentes e coordinadoras:

Avelina Senra Comesaña, G-1574: Psicóloga clínica na Unidade
Asistencial de Drogodependencias de Pontevedra. Colaboradora docente
do grao en Psicoloxía no Máster de Psicoloxía Xeral Sanitaria da
Universidade de Santiago de Compostela e titora en prácticas. Profesional
colaborador do alumnado en prácticas do Itinerario de Psicoloxía Clínica da
Universidade de Educación a Distancia (UNED) de Pontevedra.

Olegaria Mosqueda Bueno, G-1024: Orientadora e psicóloga educativa
no IES Santa Irene de Vigo. Experiencia como docente na Universidade de
Vigo e Santiago de Compostela, na AGASP, no COPG e na Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

tanto a data de rexistro de entrada das solicitudes 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.

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

Ao finalizar o curso 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 situación administrativa actual ou informe dema ndante
de emprego , asinado polo 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.

Último día de inscrición: 4 de setembro de 2018 .

Curso recoñecido pola Consellería de Sanidade da Xu nta de Galicia 
Nº de expediente: SA301A 2018/ 25-1



� DIRIXIDO A

Membros do GIPCE. Colexiados e colexiadas e
estudantes de 4º de Grao de Psicoloxía interesados/as na
psicoloxía das emerxencias.

� OBXECTIVOS:

Capacitar as persoas participantes no curso de
coñecementos, técnicas e habilidades necesarias para
reducir o impacto psicolóxico en situacións críticas e as
consecuencias emocionais das mesmas.

� METODOLOXÍA:

Seguirase unha metodoloxía teórico-práctica, con
dinámicas e traballo en grupo e role-playing sobre casos
prácticos.

� PROGRAMA:

▪ Conceptos básicos.
▪ Reaccións individuais e colectivas máis frecuentes.
▪ Trastornos asociados.
▪ Obxectivos, principios de actuación, papel e

función do psicólogo ou psicóloga de
emerxencias.

▪ Intervención con familiares e persoas afectadas:
a) Tipos de persoas afectadas.
b) Avaliación e planificación da intervención.
c) Intervención Psicolóxica Avanzada (IPA):

Principios, obxectivos e pasos a seguir.
d) Intervención con poboacións especiais.

▪ Intervención estratéxica:
a) Avaliación, coordinación e planificación da

intervención.
prácticos.

� PRAZAS:

70.

� HORARIOS:

Venres de 17: 00 a 21:00 horas.

Sábado de 10:00 e 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas.

Acreditaranse 16 horas de formación.

� LUGAR:

Santiago de Compostela. Por determinar.

intervención.
b) Xestión da información.
c) Comunicación con persoas afectadas.

▪ Intervención con intervenientes:
a) Fontes de estrés.
b) Reaccións e trastornos máis frecuentes.
c) Prevención: antes, durante e despois.
d) Técnicas de intervención.

▪ Funcionamento do GIPCE:
a) Antecedentes.
b) Plan Territorial de Emerxencias de Galicia

(PLATERGA) e Lei de Emerxencias de
Galicia.

c) Estrutura, situacións e protocolos de
intervencións do GIPCE.

d) Intervencións máis destacables e solicitude
de ingreso.


