Rúa da Espiñeira, 10 - Baixo
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981-53.40.49 Fax : 981-53.49.83
copgalicia@copgalicia.gal

“I CURSO CANS PERIGOSOS: EDUCACIÓN E TENENCIA RESPONSABLE. COMO CONSEGUIR
UN CAN EQUILIBRADO”
GRUPO DE TRÁFICO E DA SEGURIDADE DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA

DATA:
Sábado, 9 de xuño de 2018.
LUGAR:
Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
HORARIO:
De 9:00 a 12:30 horas.
Nº DE PRAZAS:
25.
PREZOS:
□ Psicólogos/as colexiados/as membros do Grupo de Tráfico
e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia:

10,00 €

□ Psicólogos/as colexiados/as:

25,00 €

□ Psicólogos/as non colexiados/as:

50,00 €

□ Estudantes de 4º de grao de Psicoloxía,
psicólogos/as colexiados/as demandantes de emprego*

12,50 €

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_colexiadas.pdf

COORDINADORAS:
Rosa Mª Domínguez Cameán e Eva Muíño Gómez.
DESTINATARIOS:
Profesionais da psicoloxía que queiran formarse e/ou certificarse no eido do Tráfico e da
Seguridade, neste caso enrelación co protocolo de cans perigosos.
MATERIAIS:
O material necesario será facilitado polo Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
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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 de España en xuño 2016).
PROGRAMA:

1. O CAN EN SOCIEDADE.
- Relación can-humano.
- Factores a considerar nunha tenencia responsable.
2. LEY DE PPP.
- Razas PPP en Galicia.
- Lexislación vixente.
3. FACTORES QUE INFLÚEN NO CARÁCTER DUN CAN.
- Xenética.
- Idades temperás.
- Socialización.
- Etapa adulta.
4. PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO.
- Definición de problemas de comportamento.
- Tipos.
- Onde acudir.
5. A EDUCACIÓN EN POSITIVO.
- Por que educar en positivo.
- Consecuencias da educación a través do castigo.
- Técnicas de adestramento en positivo.

RELATORES:
ÁNGEL MOLLÁ MARCOS. Educador canino homologado pola Xunta de Galicia.
NOEMÍ GRAÑA TORRALBA. Licenciada en Veterinaria. Posgrao en Etoloxía Clínica, na especialidade
de Medicina do Comportamento de AVEPA. Escola Canina “Método Guau”. Teo (A Coruña).
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
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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.
Último día de inscrición: 30 de maio de 2018.

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
“I CURSO CANS PERIGOSOS: EDUCACIÓN E TENENCIA RESPONSABLE. COMO CONSEGUIR
UN CAN EQUILIBRADO”
NOME E APELIDOS ______________________________________________________________________
TFNO. _____________ E-MAIL ______________________________ Nº DE COLEXIADO/A ____________
ENDEREZO _______________________________________ CIDADE E C.P. ________________________
PROFESIÓN ________________ CENTRO DE TRABALLO _______________________ DATA ___________

□ Membro do Grupo de Tráfico e da Seguridade
XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA Á CONTA CORRENTE IBAN Nº ES64-2080-03162330-4000-8164 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
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