
Curso “Saúde mental e apoio psicosocial en contextos de axuda

humanitaria”

LUGAR Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela

INSCRICIÓN 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 NºES64 2080 0316 2330 4000 8164 de
ABANCA ou a través da Sede Electrónica do COPG. Respectarase rigorosamente a orde de
entrada das inscricións realizadas.
A sesión formativa terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia na inscrición as
psicólogas e psicólogos colexiados membros do GIPCE do COPG, 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.

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. 
 
Último día de inscrición: 27 de abril de 2022.

ORGANIZA Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE)

COORDINACIÓN Ana Mª Núñez Rubines (G-3022)

DURACIÓN 4 horas

PRAZAS

PREZO Membros do GIPCE-112 e GIPCE-COPG: 20 €
Membros do GIPCE en situación de desemprego: 10 €
Outros colexiados e colexiadas: 40 €

DATA E
HORARIO

Sábado 30 de abril de 2022
De 10:00 h a 14:00 h

DOCENTES Jose María Freire Duro (G-1965) e Masha Asieieva. 
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Curso “Saúde mental e apoio psicosocial en contextos de axuda

humanitaria”

OBXECTIVOS

Coñecer un modelo estandarizado de intervención. 
Tomar conciencia das habilidades terapéuticas ampliadas
Cuestións a ter en conta en contextos culturalmente diferentes. 
Práctica de habilidades na intervención psicolóxica básica. 

METODOLOXÍA

Presentación e exposición de conceptos teóricos, xunto coa presentación de casos prácticos reais.

CONTIDOS

1.  MHPSS (Mental Health & Psychosocial Support) en contextos humanitarios. 
2. Etapas da intervención. 
3. Avaliación de necesidades (assessment). 
4. Principios de intervención e actividades aplicadas a diferentes contextos. 
5. PFA (Psychological First Aid) e crecemento postraumático. 
6. Cultural intelligence. 

DOCENTES

José María Freire Duro, psicólogo colexiado G-3339. 
Psicólogo experto en psicoloxía de catástrofes e emerxencias acreditado polo Consejo
General de la Psicología. Actualmente, Delegado de Saúde Mental e Apoio Psicosocial no
Comité Internacional da Cruz Vermella (Suíza), en zonas de conflito bélico e violencia.
Anteriormente, vinculado as ONG Médicos sen Fronteiras, Médicos do Mundo e Ecos do Sur,
con proxectos de Saúde Mental e Apoio Psicosocial en África, Asia e Oriente Medio. Instrutor
en Mindfulness.

Masha Asieieva, estudante de Socioloxía pola Universidade da Coruña. 
Mediadora intercultural en Ecos do Sur, cidadá ucraína residente na Coruña. 
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