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RELATOR Javier Martín Peña.

Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.ORGANIZA

COORDINA Manuel Vilariño Vázquez (G-3485).

10 horas.

DATA E
HORARIO

Sábado, 29 de xaneiro de 2022.
De 09:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 21:00 horas.

LUGAR Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Comspostela.

PRAZAS 40.

PREZOS Membros da Sección de Psicoloxía Xurídica, Psicólogos/as demandantes de emprego, 
estudantes de 4º grao de Psicoloxía de doutoramento 
e do máster en Psicoloxía ........................................................................................................ 25€

Psicólogos/as colexiados/as ..................................................................................................  50€

Psicólogos/as non colexiados/as ..........................................................................................  100€
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DURACIÓN

 

Curso "Manipulación psicolóxica en tempos de pandemia:
contextos, grupos e estratexias para a dominación"

 



OBXECTIVOS

Adquirir coñecementos sobre os diversos contextos e estratexias manipulativas, con parte do foco na
situación de pandemia e desde unha aproximación dos grupos abusivos ou seitas coercitivas.
Aprender a detectar os patróns ou pautas manipulativas postas en marcha en distintos ámbitos.
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Curso "Manipulación psicolóxica en tempos de pandemia:
contextos, grupos e estratexias para a dominación"

 

PROGRAMA

Introducción: controlar as mentes para dominar o mundo ou dominar o mundo para controlar as mentes?
Os piares da manipulación.
A pandemia como catalizador da incerteza: dimensións sociais e condutuais.
A forza da tribo nos grupos manipulativos e seitas coercitivas: elementos psicolóxicos, sociais e xurídicos.
Da manipulación ao extremismo e ao terrorismo: contextos e ámbitos.
Abuso psicolóxico: estratexias manipulativas en acción.
Desinformación e manipulación: detección para a prevención.
Reflexións finais, bibliografía-recursos.

METODOLOXÍA

Clase expositiva. Facilitarase as persoas participantes material específico para un correcto
seguimento do curso.
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Curso "Manipulación psicolóxica en tempos de pandemia:
contextos, grupos e estratexias para a dominación"

 

RELATOR

JAVIER MARTÍN PEÑA.

Doutor en Psicoloxía pola Universidade de Barcelona. 
Desde 2012 é Profesor no Departamento de Psicoloxía e Socioloxía, na área de psicóloga social, na Facultade
de Ciencias Sociais e do Traballo (Universidade de Zaragoza). Ten sido profesor nas Facultades de Psicoloxía e
Dereito na Universidade de Barcelona. Foi profesor visitante na Universidade de Tilburg (Países Baixos), no John
Jay College of Criminal Justice, City University of New York (USA) e na Universidade Autónoma de Yucatán
(México). Recibiu o premio de investigación vitimolóxica “Antonio Beristain” polo Instituto Vasco de Criminoloxía
(Universidade do País Vasco). É investigador do grupo “Invictus Investigación” (Universidade de Barcelona) e do
grupo “Bienestar y Capital Social” (Universidade de Zaragoza).

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.

O curso terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia as psicólogas e psicólogos colexiados, 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 obradoiro 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: 19 de xaneiro de 2022.

INSCRICIÓN




