
OBRADOIRO:
A PSICOLOXÍA NO PROCESO DE

ELIMINACIÓN DE SUXEICIÓNS EN CENTROS 
DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES 

OBRADOIRO:
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Docente:
Esther Ciaurriz Mallo 

Organiza:
Grupo de Traballo de Psicoxerontoloxía da 

Sección de Psicoloxía da Intervención Social 
do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia 

Coordinador:
Arturo X. Pereiro Rozas



OBXECTIVOS:

• Formar e sensibilizar sobre o novo paradigma de atención 
sociosanitaria centrada nas persoas. 

• Coñecer o Modelo de xestión “Vida e persoa” da “Funda-
ción Coidados Dignos”. 

• Capacitar aos psicoxerontólogos de centros de atención 
a persoas maiores nas ferramentas necesarias para un pro-
ceso de redución do uso de suxeicións como un indicador 
referente da calidade de vida das persoas usuarias.

METODOLOXÍA:
Empregarase unha metodoloxía teórico-práctica que perse-
gue a participación activa dos asistentes, con exposición de 
casos e vídeos de sensibilización.

PROGRAMA: 

De 9:00 a 11:20 horas

• Evolución histórica do coidado. Os catro Principios Bioéti-
cos. Exemplos prácticos.

• Os catro pilares do modelo de atención centrada na per-
soa. A participación activa do/a usuario/a na toma de de-
cisións e o uso do consentimento informado.

• Ferramentas que posibilitan a atención / planificación cen-
trada na persoa. Traballar desde o algoritmo Libera-Care: 
prevención de riscos e busca das causas.

• A cultura do bo trato individualizado na abordaxe de situa-
cións problemáticas. Vídeos de sensibilización. Exemplos 
prácticos. 

De 11:20 a 11:40 horas

• Pausa – café 

De 11:40 a 14:00 horas

• O Modelo “Vida e Persoa” e as súas implicacións na xes-
tión da organización.

• Sensibilización cara a eliminación das suxeicións: mitos 
e realidades. Metodoloxía GCES. Correcta xestión, control 
e eliminación das suxeicións físicas e químicas. Aspectos 
legais e de seguridade. Alternativas ás suxeicións.

INSCRICIÓN:

Directamente na sede do Colexio ou ben remitindo copia da 
transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psico-
loxía de Galicia, conta corrente IBAN número 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, banca online 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.

O obradoiro terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia 
os psicólogos e psicólogas colexiadas, podendo suspendelo 
o Colexio no caso de non obter un número suficiente de 
inscricións.

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

Ao finalizar o obradoiro entregarase o correspondente certi-
ficado 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. 

Último día de inscrición: 1 de decembro de 2016.

DURACIÓN:

5 horas. 

DATA:

Sábado, 10 de decembro de 2016. 

LUGAR:

Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. 

PRAZAS:

45.

HORARIO:

De 9:00 a 14:00 horas.

PREZOS:

Colexiados/as inscritos/as na Sección de Psicoloxía
da Intervención Social:                       10 €

Colexiados e colexiadas:                    20 €

Non colexiados/as:              40 €

DOCENTE: 
Esther Ciaurriz Mallo. Licenciada en Psicoloxía, Máster en 
Terapia Humanista, Experta en Xerontoloxía, Practitioner en 
Programación Neurolingüística Transpersoal, Formadora e 
Auditora Libera-Care.


