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Tfno.:

Enderezo:

Cidade e C.P.:

Profesión:

E-mail:

Centro de traballo:

DNI/NIF:

Nº de colexiado/a:

En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle que tratamos a información que vostede 
nos facilita e cumprimos coa normativa vixente en materia de protección de datos. O responsable do tratamento é Colexio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia, con CIF Q1500265B, con domicilio en Rúa Espiñeira,10, baixo, Santiago de Compostela, 
provincia da Coruña, con número de teléfono 981534049. A finalidade principal é manter as relacións que nos vinculan, 
en especial cumprimento das obrigas ás que vén sometida a organización debido á Lei de Colexios Profesionais e demais 
normativa vinculante, é dicir, exercicio competencias públicas, así como o consentimento, e o interese lexítimo tanto propio 
como da entidade. 
Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder 
aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios 
en calquera momento. En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso 
unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderá, por motivos relacionados coa 
súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia deixará de tratar 
os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, mediante escrito, 
acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido a copgalicia@copgalicia.gal ou dirixíndose ás nosas 
dependencias. Unha vez cumprimentados os fins para os cales foron obtidos os datos, os mesmos serán destruídos confor-
me á normativa vixente. Informámoslle que a nosa Delegada de Protección de Datos é dona Cecilia Barros Díaz, con contacto 
no número de teléfono 981894601 e correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. 
Pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa política de privacidade no taboleiro da entidade ou na páxina 
web www.copgalicia.gal  

XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA Á ABANCA,
IBAN: ES64 2080 0316 2330 4000 8164

    Si        Non



OBXECTIVO:

O obxectivo do obradoiro é traballar en estratexias 
non farmacolóxicas prácticas coas que abordar as 
alteracións de conduta que frecuentemente aparecen 
en persoas con demencia, desde unha perspectiva 
centrada na persoa. Tratarase dunha sesión teórica e 
práctica na que abordaremos casos reais.

METODOLOXÍA:

Os contidos serán expostos mediante clases maxis-
trais xunto a pequenos exercicios prácticos para afian-
zar os coñecementos adquiridos.

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 entrada das solicitudes enviadas por correo 
ordinario, fax, correo electrónico ou entregadas persoal-
mente na sede do Colexio no momento de recibilas, 
como a data de certificación de Correos no momento 
de envialas cando se empregue ese medio.

O obradoiro terá un mínimo de asistentes, tendo prefe-
rencia o colectivo de profesionais da psicoloxía colexia-
do, podendo suspendelo o Colexio no caso de non obter 
un número de suficientes inscricións.

Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición co-
municarase 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.

DURACIÓN:
6:30 horas.

DATA:
Sábado, 15 de decembro de 2018.

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

PRAZAS:
40.

HORARIO:
De 09:30 a 17:30 horas.

PREZOS:

Membros da Sección da Intervención Social        5,00 €
Psicólogos/as colexiados/as        10,00 €
Psicólogos/as non colexiados/as       20,00 €
Estudantes de 4º grao de Psicoloxía/Psicólogos/as 
colexiados/as desempregos/as:       10,00 €

PROGRAMA: 

09:30- 11:30 h. 
Benestar e malestar. Alteracións de conduta. Casos.

11:30-12:00 h. Descanso 

12:00-13:30 h. 
Abordaxe da alteración de conduta desde unha pers-
pectiva centrada na persoa.

13:30-15:00 h. Xantar incluído.

15:00-17:30 h. 
Taller de casos prácticos. (As persoas participantes 
poderán presentar casos prácticos para a súa análi-
se. Poden presentalos na mesma sesión ou envialos 
con antelación a copgalicia@copgalicia.gal, especifi-
cando minimamente: características sociodemográfi-
cas e contexto residencial e de saúde da persoa afec-
tada, a conduta problema e os seus efectos, contexto 
no que ten lugar).

Non se poderá anular a inscrición nin se devolverá o 
importe da matrícula fóra do prazo sinalado para a ins-
crición.

Deberase estar ao corrente no pago das cotas colexiais. 
Para as tarifas de demandante de emprego, axuntara-
se informe de situación administrativa actual ou in-
forme 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. O alumnado de 4º grao de Psicoloxía te-
rán 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: 5 de decembro.

RELATORA:
Cristina Buiza Bueno.
Doutora en psicoloxía pola Universidade Autónoma 
de Madrid, máster en neuropsicología clínica (UAB), 
máster en xerontoloxía (UPV) e máster en terapias 
contextuais e de terceira xeración (Instituto ACT). 
Leva case 20 anos traballando con persoas con de-
mencia, tanto no ámbito residencial e de centros de 
día, como en unidade hospitalaria de casos agudos 
de trastorno de conduta e en consultas externas. 
Ademais, compaxina a atención directa con activi-
dade investigadora no ámbito das demencias, sobre 
todo as avanzadas.

Os síntomas psicolóxicos e condutuais son causantes 
das reaccións de tensións e sobrecarga en coidadores 
e profesionais. O obradoiro ofrece un ameno percorri-
do teórico e práctico a través de múltiples solucións 
a frecuentes e cotiás situacións difíciles na atención 
á persoa enferma de Alzheimer. Tratamento e análise 
de vinte e oito comportamentos difíciles identificados 
no curso das etapas moderadas da enfermidade.


