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“I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: A PSICOLOXÍA NOS CENTROS DE RECOÑECEMENTO” 
 

*Sesión formativa de interese para colexiados e colexiadas que exerceran ou exerzan a súa actividade profesional nun 
Centro de Recoñecemento de Condutores. 

 
DATA: 
Sábado, 18 de novembro de 2017. 
 
LUGAR 
Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. 
 
HORARIO: 
De 9:00 a 13:30 e de 16:00 a 20:30 horas. 

 
Nº DE PRAZAS: 
25. 
 
PREZOS ATA O 15 DE XUÑO DE 2017: 
□  Psicólogos/as colexiados/as:              60,00€ 
□  Psicólogos/as colexiados/as demandantes de emprego e estudantes 
    de máster e do último último curso de Psicoloxía:    30,00€ 
□  Psicólogos/as colexiados/as membros do Grupo de Tráfico 
    e Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia:              50,00€ 
□  Psicólogos/as non colexiados/as:              120,00€ 
 
PREZOS A PARTIR DO 16 DE XUÑO DE 2017: 
 
□  Psicólogos/as colexiados/as:              66,00€ 
□  Psicólogos/as colexiados demandantes de emprego e estudantes 
    de máster e do último último curso de Psicoloxía:    33,00€ 
□  Psicólogos/as colexiados/as membros do Grupo de Tráfico 
    e Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia:              55,00€ 
□  Psicólogos/as non colexiados/as:              132,00€ 
 
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_colexiados_e_colexia
das.pdf  
 
DESTINATARIOS:  
 
Psicólogos/as que queiran formarse e/ou certificarse no eido do Tráfico e da Seguridade. 
 
MATERIAIS: 
 

O material necesario será facilitado polo COPG e os equipos polas empresas LN Deter de Madrid e  

ASDE de Valencia. 
 
OBXECTIVO: 
 

Proporcionar ás/aos profesionais da Psicoloxía coñecementos e instrumentos para o exercicio no 

desempeño profesional que lle posibiliten acadar as competencias e realizacións profesionais 

propias do perfil da Psicoloxía do Tráfico e da Seguridade. (Perfil aprobado polo Consejo da 

Psicología en Madrid en xuño 2016). 
 
PROGRAMA: 
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Bloque I  A PSICOLOXÍA DA SEGURIDADE 

1.- Introdución á Psicoloxía da Seguridade.  

2.- Procesos psicolóxicos básicos. 

3.- Normativa relacionada co ámbito da Seguridade. 

Bloque II CENTROS DE RECOÑECEMENTO 

1.- Desenvolvemento histórico. 

2.- Funcións e ámbitos de actuación. 

2.- Instrumentos de avaliación I, II e III. 

Bloque III PRÁCTICAS CON  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NUN CR 

1.- Prácticas con materiais psicotécnicos. 

2.- Resolución de casos e interpretación de puntuacións. 

3.- Restricións e adaptacións.  

Bloque IV PROPOSTA DE MODELO DE AVALIACIÓN EN ACTIVIDADES DE RISCO. 
1.- Futuro na avaliación psicolóxica das actividades de risco e responsabilidade: Modelo 
neuropsicolóxico. 
 

 
RELATORA: 
 
Mª JESÚS SÁNCHEZ PETEIRO 
 
Psicóloga e Máster en Psicoloxía de Tráfico e Seguridade, directora de centro de recoñecemento con 
máis de vinte anos de experiencia en avaliación e intervención, así como formadora en diversos 
ámbitos relacionados coa seguridade viaria. 
 
INSCRICIÓN: 
 
Directamente na sede do Colexio ou ben remitindo copia do boletín de inscrición xunto co 
xustificante de ter realizado transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia, conta corrente IBAN nº ES64 2080 0316 2330 4000 8164 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 solicitudes enviadas por correo ordinario, fax, correo electrónico 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. 
 
A actividade terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia as psicólogas e psicólogos 
colexiadas/os membros do Grupo de Tráfico e Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia, 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 a sesión formativa 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 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 terán que presentar copia da 
matrícula. As psicólogas e psicólogos non colexiados deberán presentar o título de Licenciatura ou 
Grao en Psicoloxía. 
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Último día de inscrición: 8 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLETÍN DE INSCRICIÓN  
“I CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO: A PSICOLOXÍA NOS CENTROS DE RECOÑECEMENTO” 

 
NOME E APELIDOS ______________________________________________________________________ 
 
TFNO. _____________ E-MAIL ______________________________ Nº DE COLEXIADO/A ____________ 
 
ENDEREZO _______________________________________ CIDADE E C.P. ________________________ 
 
PROFESIÓN ________________ CENTRO DE TRABALLO _______________________ DATA ___________ 
 

 
XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA Á CONTA CORRENTE IBAN Nº ES64-2080-0316-

2330-4000-8164 DE ABANCA  
 

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 comunicación, 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 

mailto:copgalicia@copgalicia.gal

