
 

 

 
 

Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) 

14 de novembro de 2020 

 
MULTICULTURALIDADE E INTERVENCIÓN 

PSICOLÓXICA EN SITUACIÓNS DE EMERXENCIA 
Docente: Dolores Cañossantos Escalante Ojeda 

Psicóloga experta en nenos e adolescentes. Experta en Psicoloxía perinatal. Experta en 
EMDR. Especialista en Mediación Familiar. Acreditada como experta en psicoloxía de 
intervención en crise e emerxencias polo Consejo General de la Psicología de España. 
Membro da Rede Iberoamericana de Psicoloxía de Emerxencias (RIPE). Membro da Rede 
Nacional de Atención a Vítimas do Terrorismo. Docente no Máster Internacional de Psicoloxía 
de Catástrofes, Crises e Emerxencias do Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. 
Decana do Colegio Oficial de Psicología de Ceuta, Coordinadora do GIPCE de Ceuta e 
Coordinadora de Psicología Perinatal e infanto-xuvenil no Consejo General de la Psicología de 
España. 

 Coordinadora: Ana Mª Núñez Rubines 

 
 DIRIXIDO A: Psicólogas e psicólogos integrantes do GIPCE. 

 
 OBXECTIVOS: 

Adquirir os coñecementos básicos sobre as diversas culturas e relixións  e ofrecer pautas que 
nos permitan desenvolver o noso traballo nunha intervención como psicólogos e psicólogas de 
emerxencias desde o respecto aos rituais e costumes de cada cultura e/ou relixión. 

 
 METODOLOXÍA: 

Exposición de conceptos teóricos e prácticos pola docente. 
 
 PRAZAS: 

Limitadas aos integrantes do GIPCE-112 e GIPCE-COPG.  
 

 PROGRAMA: 
• Pluralismo cultural: multiculturalidade e interculturalidade. 
• A morte: Diferenzas e similitudes nas distintas relixións. 
• Que é importante coñecer para intervir coas distintas culturas/relixións? 
• Intervención psicolóxica con diferentes culturas/relixións: ritos e rituais funerarios.  



 HORARIOS: 
Sábado,14 de novembro de 2020 
 
De 09:30 a 13:30 horas  

 

 DURACIÓN: 
4 horas 
 

 PREZOS 
Gratuíto para os membros do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias 
(GIPCE). 

 
 MODALIDADE 

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

 INSCRICIÓN: 
A través do correo electrónico do COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitindo o boletín de 
inscrición. 
 
Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por e-mail a admisión ou non 
admisión ao curso e indicaranse as credenciais de acceso á plataforma de teleformación. 
 
Ao finalizar o curso enviarase o correspondente certificado de asistencia, para o que será 
necesario ter asistido ao 80% das sesións. 
 
Deberase estar ao corrente no pago das cotas colexiais.  
 
Último día de inscrición: 4 de novembro 
 

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

15706 Santiago de Compostela 
Tfno.: 981 534 049 Fax: 981 534 983 

copgalicia@copgalicia.gal 
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