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Irene Martínez Montero (G-2957), Marta Rivas Rodríguez (G-3609) e Cecilia Barros Díaz.

Comisión de Ética e Deontoloxía do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.ORGANIZA

Carlos Álvarez García  (G-2040).

 8 horas.

DATAS E
HORARIO

Venres, 28 de abril de 2023. De  16:30 a 20:30 horas.
Sábado, 29 de abril de 2023. De 10:00 a 14:00 horas.

Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Comspotela.

40.

Psicólogos/as demandantes de emprego, estudantes de 4º curso do grao de psicoloxía, 
master ou doutoramento en psicoloxía .....................................................................................15,00€
Psicólogos/as colexiados/as....................................................................................................30,00€
Psicólogos/as non colexiados/as e/ou outros profesionais.....................................................60,00€
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Curso "Aspectos Ético-Deontolóxicos no traballo con menores e as súas

familias (2ª Edición)"
 

DOCENTES

COORDINA

DURACIÓN

LUGAR

PRAZAS

PREZO

En trámite a solicitude de acreditación como actividade de formación continuada do Sistema Nacional de Saúde

*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_colexiadas.pdf   

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


Coñecementos dos aspectos ético-deontolóxicos que se presentan no traballo con menores e as súas
familias: resolución de dilemas éticos, o consentimento informado segundo a idade do/a menor, relacións con
pais separados e como proceder, procedemento de actuación cando un dos pais ten aberto proceso xudicial
por violencia familiar, intervención e avaliación do menor, confidencialidade, elaboración de informes que
cumpran as normas deontolóxicas, o informe clínico conta o informe pericial, problemas coa dualidade de
funcións do psicólogo na abordaxe dun  caso...
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Curso "Aspectos Ético-Deontolóxicos no traballo con menores e as súas
familias (2ª Edición)"

Ética e deontoloxía na atención psicolóxica aos/ás menores: aspectos teóricos e legais.
Características das intervencións clínico sanitarias contra as periciais en menores.
Confidencialidade do menor: Conflito de lealdades entre o psicólogo/a e o/a menor e seus pais.

1.
2.
3.

          a. Ata os 12 anos.
          b. De 12-16 anos: O/a menor maduro/a.
          c. De 16-18 anos.
          d. Dereitos á información: Historia clínica: Acceso e oposición.
   4. Consentimento Parental:
          a. Menores con proxenitores divorciados.
          b. Menores cun proxenitor cun caso xudicial aberto por violencia de xénero e/ou familiar.
   5. Relacións duais na atención aos/ás menores.
   6. O/a menor maltratado/a: responsabilidades e obrigacións do/a psicólogo/a.
          a. Neglixencia.
          b. Maltrato físico/emocional.
          c. Abusos sexuais.
   7. Informes periciais e informes clínicos.

PROGRAMA

OBXECTIVOS

METODOLOXÍA

Explicación teóricas mediante presentación de diapositivas e discusión e resolución de casos prácticos e
dinámica grupal.
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IRENE MARTÍNEZ MONTERO (G-2957).

Psicóloga especialista en psicoloxía clínica, facultativa especialista de área no Complexo Hospitalario de
Santiago de Compostela. Presidenta da Comisión de Bioética do devandito hospital.

MARTA RIVAS RODRÍGUEZ (G-3609).

Psicóloga, especialista en psicoloxía forense. Psicóloga forense no Instituto de Medicina Legal (IMELGA) en Lugo
no ámbito de valoración de nenos e as súas familias.

CECILIA BARROS DÍAZ
Avogada, asesora xurídica do COPG. Especialista en mediación penal e civil e en violencia de xénero e abusos
sexuais.

DOCENTES

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 ou a través da Sede Electrónica do COPG. Respectarase
rigorosamente a orde de entrada das inscricións realizadas.

O curso terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia os psicólogos/as colexiados/as , podendo suspendelo
o Colexio no caso de non obter un número de suficiente 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% da sesión.
 
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 abril de 2023.


