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imaxe, realizadas nas distintas actividades nas que participe, para ser publicadas na páxina web do Colexio, 
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xa non sexan necesarios en calquera momento. En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación 
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INTRODUCCIÓN:

Hoxe en día existe unha alarma social ante a adicción aos 
xogos e apostas por parte da nosa mocidade. A Psicoloxía 
Educativa ten moito que contribuir a este tema. Tanto desde 
os gabinetes como nos centros educativos podemos des-
envolver programas de prevención abraguendo toda a po-
boación escolarizada.

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) son 
ferramentas fundamentais nas sociedades actuais e son 
esenciais para os e as adolescentes polo atractivo que co-
levan e todas as funcións que cumpren nestas etapas de 
desenvolvemento (posibilidade de relacións interpersoais, 
autonomía, identificación e pertenza, relacións afectivas...).

Pero o seu abuso e o uso indebido poden comportar unha 
morea de dificultades día a día na aula, e que os e as do-
centes atopan e que a miudo lles preocupan e os desbordan.

OBXECTIVO:

Saber sensibilizar o alumnado e profesorado ante as adiccións 
en substancias. Proporcionar material para traballar desde a 
Psicoloxía Educativa este tema.

METODOLOXÍA:

Os contidos desta programación están dirixidos á aplicación 
práctica. A metodoloxía será dinámica.

INSCRICIÓN:

Directamente na sede do Colexio ou ben remitindo 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.

Na admisión respectarase rigorosamente a orde de entrada, 
para o que se terá en conta tanto a data de rexistro de entra-
da das solicitudes enviadas por correo ordinario, fax, correo 
electrónico ou entregadas persoalmente na sede do Colexio 
no momento de recibilas, como a data de certificación de Co-
rreos no momento de envialas cando se empregue ese medio.

A xornada 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 ins-
cricións.

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

Ao finalizar a xornada entregarase o correspondente certifi-
cado 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.

DURACIÓN:
3 horas.

DATA:
Mércores, 4 de decembro de 2019.

LUGAR:
Salón de actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

PRAZAS:
45.

HORARIO:
De 17:00 a 20:00 horas.

PREZOS:
Membros da Sección de Psicoloxía Educativa,
psicólogos/as colexiados/as demandantes de emprego
e estudantes de 4º Grao de Psicoloxía:   10,00 € 

Psicólogos/as colexiados/as:    20,00 €

Psicólogos/as non colexiados/as:                40,00 €

*Nesta xornada podes optar ás prazas gratuítas para 
colexiados e colexiadas desempregadas. Bases no seguinte 
enlace:https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/
axudas_formacion_para_colexiados_e_colexiadas.pdf

PROGRAMA: 

1. Estado actual da situación (videoxogos, redes 
sociais, apostas deportivas...).

2. Os obxectivos dos programas de prevención:

2.1 Informar sobre as adiccións tecnolóxicas.

2.2 Sensibilizar sobre as consecuencias negativas 
da adicción.

2.3 Adestrar en habilidades e estratexias 
condutuais.

3. Ferramentas útiles para a acción tutorial e o 
traballo desde os departamentos de orientación e 
gabinetes privados.

Asemblea de Socios e Socias da Sección de Psicoloxía 
Educativa do COPG.
19:30 horas: 1ª Convocatoria.
20:00 horas: 2ª Convocatoria.

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 Grao en Psicoloxía.

Último día de inscrición: 25 de novembro de 2019.

RELATORA:

ANA BELÉN MONTESA LOU, G-4928. 

Licenciada en Psicoloxía pola Universidad del País Vasco. 
Psicóloga habilitada para o exercicio de actividades sani-
tarias pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. 
Experta en drogodependencias pola Universidad Complu-
tense de Madrid. Especialización en psicoterapia grupal 
e grupos multifamiliares pola Fundación Omie Barcelona. 
Máster en terapia familiar sistémica pola Escuela Vasco 
Navarra.

Con 20 anos de experiencia profesional. Desde o ano 
1999 traballa en diferentes recursos de atención a per-
soas con trastornos adictivos e as súas familias: Cruz 
Vermella, Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza, 
Médicos del Mundo Galicia..., tanto en programas ambu-
latorios como nos residenciais.

Desenvolve programas de educación afectivo-sexual e de 
prevención en condutas adictivas para adolescentes, as 
súas familias e a comunidade educativa en centros de 
primaria e secundaria de Aragón e Galicia.

Actualmente coordina e executa programas de promoción 
da saúde no ámbito escolar en concellos e colexios públi-
cos e privados en Galicia.


