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DOCENTES
Andrea Rodríguez Freire (G-5051), Iria Carnoto Figal (G-5184), Sandra María Fernández Román
(G-3399) e Natalia Guedella Sebastián (G-5137).

Grupo de Psicoloxía Perinatal da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia.

ORGANIZA

COORDINA Andrea Rodríguez Freire (G-5051).

DURACIÓN 4 horas.

DATA E
HORARIO

Sábado, 28 de novembro de 2020.
De  10:00 a 14:00 horas.

MODALIDADE Online. Plataforma  e teleformación Moodle do COPG e ZOOM.

PRAZAS 30.

PREZOS
Psicólogos/as Socios/as da Sección de Psicoloxía e Saúde ...........................................16 €

Psicólogos/as demandantes de emprego, estudantes de 4º de
grao de Psicoloxía, doutoramento e do máster en Psicoloxía ........................................  10 €

Psicólogos/as colexiados/as .........................................................................................  20 €

Psicólogos/as non colexiados/as ...................................................................................  40 €

*Neste curso podes optar ás prazas gratuítas para colexiadas e colexiados desempregados. Bases
no seguinte enlace:
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para_colexiados_e_colexiad
as.pdf

                   

www.copgalicia.gal   |   copgalicia@copgalicia.gal   |   981 534 049   |   Rúa da Espiñeira 10 Baixo. 15706 Santiago de Compostela, A Coruña

https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para_colexiados_e_colexiadas.pdf


Curso "Introdución á Psicoloxía Perinatal"

INSCRICIÓN

A través do correo electrónico do COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitindo o boletín de inscrición xunto coa
copia da transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia na conta corrente IBAN Nº
ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA. Respectarase rigorosamente a orde de entrada das inscricións
realizadas.

O curso terá un mínimo de asistentes, 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 o curso entregarase o correspondente certificado de asistencia, para o que será necesario ter
asistido ao 80% das sesións e ter superado a proba tipo test que estará colgada na plataforma de
teleformación Moodle do COPG.
 
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 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 do derradeiro ano 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: 18 de novembro de 2020.
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METODOLOXÍA

Modalidade online, a través da plataforma de teleformación de Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) a través
de videoconferencia por Zoom, con exposición de conceptos teóricos e prácticos polas docentes, coa intención
de xerar a participación activa dos e das participantes a partir dos contidos e por medio de preguntas que
xeren debate e reflexión.



PROGRAMA

De 10:00 a 11:00 horas: Conceptualización.

De 11:00 a 12:00 horas: Metodoloxía de traballo. Rede profesional.

De 12:00 a 14:00 horas: Ámbitos de acompañamento e/ou intervención.

OBXECTIVOS

Dar a coñecer o eido da Psicoloxía Perinatal dentro da Psicoloxía e profesións afíns.
Ofrecer un marco teórico no que poder definir a Psicoloxía Perinatal.
Expoñer os ámbitos de aplicación e o traballo en rede coma un recurso esencial dentro da Psicoloxía Perinatal.
Achegar información que poña o foco na importancia da prevención, acompañamento e intervención no período
vital que abrangue (e máis alá dentro do ciclo vital).
Xerar un debate que poida manifestar a importancia da Psicoloxía Perinatal como materia dentro das áreas
clínica, social e educativa.

DOCENTES

ANDREA RODRÍGUEZ FREIRE, (G-5051)
Psicóloga habilitada pola Consellería de Sanidade para o exercicio de actividades sanitarias. Coordinadora
do Grupo de Traballo de Psicoloxía Perinatal da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG.
 
IRIA CARNOTO FIGAL (G-5184) 
Psicóloga habilitada pola Consellería de Sanidade para o exercicio de actividades sanitarias. Membro do
Grupo de Traballo de Psicoloxía Perinatal da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG.
 
SANDRA MARÍA FERNÁNDEZ ROMÁN (G-3399)
Membro do Grupo de Traballo de Psicoloxía Perinatal da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG.
 
NATALIA GUEDELLA SEBASTIÁN (G-5137)
 Membro do Grupo de Traballo de Psicoloxía Perinatal da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG.
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