
   

Este programa formativo enmárcase dentro do Convenio de Colaboración entre a Vicepresidencia Segunda e 

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o 

Consello da Avogacía Galega, para o desenvolvemento de accións de formación especializada a profesionais 

da Avogacía sobre atención a mulleres e menores que sofren violencia de xénero no marco do Pacto de Estado 

contra a Violencia de Xénero. 

Programa de clases en liña en materia de asistencia 

xurídica a vítimas de violencia de xénero 

 

Data Hora Tema Relator/a 

28/10 16 h. 
Doutrina recente xurisprudencial do 

Tribunal Supremo 
Vicente Magro Servet 

3/11 16 h. Valoración do risco da vítima Amparo Echávarri  Rodríguez 

7/11 16 h. 
Análise da reforma dos delitos 

contra a liberdade sexual  
Vicente Magro Servet 

8/11 16 h. 
Guía para a toma de declaración ás 

vítimas de violencia de xénero 
Elisa Campoy López-Perea 

10/11 16 h. Suspensión do réxime de visitas Asunción Álvarez Lois 

15/11 16 h. 

Lei Orgánica 10/2022, de 6 de 

setembro, de garantía integral da 

liberdade sexual 

Elisa Campoy López-Perea 

17/11 16 h. Violencia económica Gema Rial Rodríguez 

22/11 16 h. 

Recursos para mulleres que sofren 

violencia de xénero, un plus para a 

avogacía 

Begoña Riveira Barros 

24/11 16 h. 
Mulleres estranxeiras vítimas de 

violencia de xénero 
Paula Lema Alvarellos 

29/11 16 h. 

A proba preconstituída ou 

anticipada en vítimas vulnerables 

trala reforma da Lei 8/2021 

Gema Rial Rodríguez 

29/11 17 h. 

Outra forma de violencia de xénero: 

Trata de mulleres e nenas con fins 

de explotación sexual 

Begoña Riveira Barros 

- Calquera modificación no programa comunicarase oportunamente – 

O Consello da Avogacía Galega pon a disposición do alumnado do seu curso “Atención 

Xurídica a Vítimas de Violencia de Xénero”: 

- A gravación de todas as conferencias, agás as de Vicente Magro Servet. 

- Os arquivos coas presentacións das relatorías de Vicente Magro Servet e das formadoras 

que se ofrezan a compartilos. 

 

Lembramos que o curso “Atención Xurídica a Vítimas de Violencia de Xénero” é gratuíto e 

a inscrición está aberta a toda a avogacía galega en https://formacion.avogacia.gal . 

Máis información 

• Acceder á ligazón de inscrición do programa de clases en liña. 

• Contactar co Consello en redes@avogacia.gal ou no 981121893. 

https://formacion.avogacia.gal/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lwtQxlkgSqWVacEOVjG2Lw
mailto:redes@avogacia.gal
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