XORNADAS
“MALTRATO E ABUSO
SEXUAL INFANTIL”

Nome:
Tfno.:
Enderezo:
Cidade e C.P.:
Profesión:
Centro de traballo:

XORNADAS
“MALTRATO E ABUSO
SEXUAL INFANTIL”

Data:
Nº de colexiado/a:
XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA Á NOVAGALICIA BANCO
OFICINA 0316 DE SANTIAGO, Nº CONTA CORRENTE: 2080-0316-23-3040008164.
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 na
conferencia. 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@cop.es.

Relatores:

Manuel G. Fernández Blanco
Mª del Carmen González Pais
Mª Jesús Rodríguez Rodríguez
Javier Martín Hernández
Pepa Horno Goicoechea
Organiza:

Sección de Psicoloxía Clínica
Sección de Psicoloxía da Intervención Social
Sección de Psicoloxía Xurídica
Sección de Psicoloxía Educativa
Coordinadora:

M. Asunción Teijeira Bautista
Espiñeira, 10-Baixo
15706 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 534 049 / Fax: 981 534 983
copgalicia@cop.es
www.copgalicia.es

DURACIÓN:
7.30 horas.

PROGRAMA:

DATAS:
25 e 26 de outubro de 2013

VENRES, 25 DE OUTUBRO:

LUGAR:
Aula 10 do Módulo A da Facultade de Psicoloxía da Universidade
de Santiago de Compostela

17.30 a 18.45 horas: Abuso sexual, trauma e repetición.
Manuel G. Fernández Blanco.

17.00 a 17.30 horas: Entrega de material.

Nº DE PRAZAS:
100

19.00 a 20.15 horas: Intervención desde o servizo de
familia e menores.
Mª Jesús Rodríguez Rodríguez.

HORARIO:
Venres de 17.00 a 20.15 horas.
Sábado de 09.30 a 13.45 horas.
PREZOS:
Psicólogos/as colexiados/as:
Psicólogos/as colexiados/as parados/as
e estudantes de 5º de Licenciatura ou de
4º Grao de Psicoloxía:
Psicólogos/as non colexiados/as:

18.45 a 19.00 horas: Descanso.

SÁBADO, 26 DE OUTUBRO

10 €.

9.30 a 10.45 horas: Protocolo de avaliación forense para
vítimas de abuso sexual infantil (credibilidade+ secuelas).
Mª del Carmen González Pais.
10.45 a 11.15 horas: Descanso-café.

5 €.
20 €.

INSCRICIÓN:
Directamente nos locais do Colexio ou ben remitindo copia da
transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia, conta corrente número 2080 0316 23 3040008164 de
Novagalicia Banco, oficina 0316 de Santiago de Compostela.
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, banca on line ou
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 Xornada terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia os/as
psicólogos/as colexiados/as, podendo suspendelo o Colexio no caso
de non obter un número de suficientes inscricións.
Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición poñerase na
páxina web o listado de admitidos/as e non admitidos/as.
Ao finalizar a Xornada 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 parado/a, axuntarase informe de situación administrativa
actual ou informe demandante de emprego, asinado polo
responsable da oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia con
data actual e a tarxeta de demandante de emprego. Os/As
estudantes de 5º de Psicoloxía ou de 4º de Grao de Psicoloxía terán
que presentar copia da matrícula. Os/As psicólogos/as non colexiados/as deberán presentar o título de licenciatura.
Último día de inscrición: 15 de outubro de 2013

11.15 a 12.30 horas: Indicadores e recursos sociais ante o
maltrato e abuso sexual infantil.
Javier Martín Hernández.
12.30 a 13.45 horas: Claves da prevención do maltrato
infantil na escola.
Pepa Horno Goicoechea.
OBXECTIVOS:
Presentar diferentes visións sobre o maltrato e abuso sexual
infantil desde varios ámbitos do traballo psicolóxico.

RELATORES:
Manuel G. Fernández Blanco
Psicólogo Clínico no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
Mª del Carmen González Pais
Psicóloga Máster en Psicoloxía Xurídica e Forense. Práctica
privada.
Mª Jesús Rodríguez Rodríguez
Psicóloga do Equipo de Menores de Lugo. Xunta de Galicia.
Javier Martínez Hernández
Psicólogo. Técnico do Servizo de Protección do Menor. Xunta de
Galicia.
Pepa Horno Goicoechea
Psicóloga e Consultora en infancia afectividade e protección.
Experta en maltrato e explotación sexual infantil.

