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RELATORA Olegaria Mosqueda Bueno (G-1024).

Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE). ORGANIZA

COORDINAN Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE). 

En liña. Plataforma Moodle e ZOOM.
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4 horas.DURACIÓN

DATA E HORARIO
30 de outubro de 2021. 
De 10:00 a 14:00 horas.

MODALIDADE

PRAZAS

PREZOS Membros do GIPCE-COPG, psicólogos/as demandantes de emprego, 
estudantes de 4º curso do grado de psicoloxía ou do Máster 
en Psicoloxía Xeral Sanitaria.............................................................................................................10€
Psicólogos/as colexiados/as...........................................................................................................20€

100.
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METODOLOXÍA

INSCRICIÓN

Exposición de conceptos teóricos acompañados da presentación de casos prácticos.

Adquirir coñecementos para intervención psicolóxica nos centros educativos, ante as situacions de emerxencia e
incidentes críticos que poden xurdir dadas as súas propias caracteríticas.

OBXECTIVO

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. Respectarase rigorosamente a orde de entrada das inscricións
realizadas. 

Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por e-mail a admisión ou non admisión. 

Ao finalizar a xornada formativa entregarase o correspondente certificado de asistencia, para o que será
necesario ter asistido ao 80% da duración 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.

Último día de inscrición: 20 de outubro de 2021.
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PROGRAMA

Olegaria Mosqueda Bueno (G-1024).
Psicóloga Educativa. Especialista en Orientación e Apoio Psicoeducativo. 1993.
Profesora externa, no “Master de Necesidades Específicas de Apoio Educativo”, e de traballos de fin de master.
Universidade de Vigo.
Membro do GIPCE desde o 2004. Especialista en emerxencias e catástrofes.

RELATORA

Protocolo de activación.
Incidente crítico e situacións de crises.
Intervención en centros educativos.

� Contextos educativos.
� Niveis de intervención

� Individual: Atención Psicolóxica
� Menores
� Adolescentes
� Comunicación cas familias

� Grupo Aula
� Centro: dirección, profesorado, orientador/a
� Intervención con menores y discapacidades.

� Medios de comunicación e redes sociais.
� Presentación de casos.
� Bibliografía.


