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DOCENTES Cristina Veira Ramos (G-4277) e Cecilia Barros Díaz.

Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.ORGANIZA

COORDINAN  Carlos José Losada López (G-4792) e Paula Marcos Carregal (G-5704).

12 horas.

DATA E
HORARIO

Venres, 10 de xuño de 2022. De 17:00 a 21:00 horas.
Sábado, 11 de xuño de 2022. De 09:30 a 14:00 horas e de 15:30 a 19:00 horas.

LUGAR Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

PRAZAS 40.

PREZOS Membros da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, psicólogos/as demandantes de emprego,
estudantes de 4º curso do grado  de psicoloxía ou do Máster en 
Psicoloxía Xeral Sanitaria.........................................................................................................30€
Psicólogos/as colexiados/as...................................................................................................60€
Psicólogos/as non colexiados/as e/ou outros profesionais sanitarios...................................120€
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DURACIÓN

 

Curso "Psicoloxía sanitaria: empezar ben"

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



OBXECTIVOS

Proporcionar unhas nocións básicas para facilitar unha atención de calidade e segura aos pacientes no marco
dun incremento da oferta de dispositivos para o tratamento.
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Curso "Psicoloxía sanitaria: empezar ben"
 

PROGRAMA

Número de rexistro Sanitario.
Exencións do IVE.
Diferenza entre testemuña e perito.
Consentimento informado.
A levanza da Protección de datos.
Outras obrigas de interese.
Experiencias prácticas.
Reflexións finais.

Introdución
As marcas de contexto: prever é mellor que curar.

Estratexias para mellorar o compromiso do paciente coa terapia.
Como resolver situacións complicadas en psicoterapia.

Casos prácticos.

Venres 10 de xuño de 2022.

De 17:00 a 19:00 horas:

Módulo 1: Aprendendo do erros legais (2 horas). Docente: Cecilia Barros Díaz.

De 19:00 a 21:00 horas:

Módulo 2. Como evitar abandonos en psicoterapia (10 horas). Docente: Cristina Veira Ramos.

Sábado 11 de xuño de 2022.

De 9:30 a 14:00 horas

Módulo 2 (continuación). Como evitar abandonos en psicoterapia (10 horas). Docente: Cristina Veira Ramos.

De 15:30 a 19:00 horas

Módulo 2 (continuación). Como evitar abandonos en psicoterapia (10 horas). Docente: Cristina Veira Ramos.

METODOLOXÍA

Exposición teórica engarzada en numerosos casos prácticos e posta en común e facilitación da reflexión
conxunta.
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Curso "Psicoloxía sanitaria: empezar ben"

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 as psicólogas e psicólogos colexiados membros da
Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, 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.
 
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: 31 de maio de 2022.

INSCRICIÓN

CRISTINA VEIRA RAMOS (G-4277)

Psicóloga Clínica no centro Andainas Psicoloxía Clínica e Terapia Familiar.
Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Terapia Familiar e de
Sistemas pola Universdiade de Sevilla. Docente en múltiples cursos e é coordinadora de grupos de supervisión
de casos en liña.

CECILIA BARROS DÍAZ

Asesora Xurídica do Colexio Oficial de Pscioloxía de Galicia.
Licenciada en Dereito. Avogada especializada en protección de datos. Participa dende 2014 no prácticum da
Facultade de Psicoloxía da Universidade de Compostela no módulo de Ética e Déontoloxía dos psicólogos e
psicólogas.

DOCENTES


