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COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 



 
 
 
 
 
 
 
Espiñeira, 10-Baixo 15706 Santiago de Compostela | www.copgalicia.gal | 981 534 049 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 



 
 
 
 
 
 
 
Espiñeira, 10-Baixo 15706 Santiago de Compostela | www.copgalicia.gal | 981 534 049 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 



 
 
 
 
 
 
 
Espiñeira, 10-Baixo 15706 Santiago de Compostela | www.copgalicia.gal | 981 534 049 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 



 
 
 
 
 
 
 
Espiñeira, 10-Baixo 15706 Santiago de Compostela | www.copgalicia.gal | 981 534 049 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 



 
 
 
 
 
 
 
Espiñeira, 10-Baixo 15706 Santiago de Compostela | www.copgalicia.gal | 981 534 049 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 



 
 
 
 
 
 
 
Espiñeira, 10-Baixo 15706 Santiago de Compostela | www.copgalicia.gal | 981 534 049 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 



 
 
 
 
 
 
 
Espiñeira, 10-Baixo 15706 Santiago de Compostela | www.copgalicia.gal | 981 534 049 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
O COPG abordará técnicas e recursos de 
estabilización e autorregulación en terapia para 
vítimas de violencia de xénero e agresores 
_________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017-  O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) 
ofrece a través dun convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, dous programas de atención psicolóxica especializada e 
gratuíta en materia de violencia de xénero. Os devanditos programas permiten abordar de xeito 
integral esta grave problemática social que permanece tan vixente na sociedade actual; non son 
recursos paliativos senón que buscan erradicar o problema definitivamente.  
 
O Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero (PAPMVX) e para 
as e os menores e outras persoas do seu entorno familiar que vivan ou padezan estas situacións 
de violencia de xénero. Este programa permite ofertar recursos terapéuticos para que as persoas 
que acoden poidan recuperarse da situación que viviron, así como facilitar unha evolución 
posterior a partir desta terrible experiencia. 
 
O Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito 
familiar (Abramos o Círculo). Este programa está dirixido a homes que de forma voluntaria 
desexan mudar a súa situación e eliminar a agresividade na súa relación coa familia e en 
especial, coa súa muller. 
 
Os vindeiros días 12 e 13 de maio levarase a cabo unha das diferentes formacións internas 
programadas para os/as terapeutas de estes programas. Esta formación, que ten por título “ 
Técnicas e recursos de estabilización e autorregulación en terapia para vítimas de violencia de 
xénero e agresores” levarase a cabo no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) en horario de mañá e tarde. 
 
Nesta xornada formativa contarase con Dona Natalia Seijo Ameneiros, Psicóloga especialista en 
trauma complexo e disociación. Directora do Centro de Psicoterapia e Trauma en Ferrol (A 
Coruña). Supervisora e facilitadora de terapia EMDR, psicoterapeuta certificada en terapia 
sensoriomotriz, terapia de esquemas, Gestalt e terapia familiar sistémica. Compaxina o traballo 
en terapia con pacientes, coa súa labor como relatora, nacional e internacional en congresos e 
obradoiros especializados. 
 
O longo da xornada,  abordarase o traballo cos recursos de estabilización en terapia. 
Identificando diferentes técnicas que permitan o acceso a recursos de autorregulación. Este 
traballo presentase como algo imprescindible cando traballamos dende o abordaxe do trauma. 

 
 
 
 
Saúdos,  
 
Departamento de comunicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 

  
981 534 049 / 699 908 968 
comunicacion@copgalicia.gal 


