
Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2024/2025  

 

Normativa reguladora máis relevante: RD 822/2021 polo que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010;  Decreto 222/2011 polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo 
Decreto 161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo 
do Consello de Goberno do 31 de outubro de 2022.  

Denominación do título de 
MÁSTER proposto 

MÁSTER EN PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS 
DROGODEPENDENCIAS E CONDUCTAS ADICTIVAS 

Centro de impartición na UVIGO  Facultade Ciencias da Educación e Traballo Social 

Data da xunta de centro na que se 
aproba a proposta  

 

Persoa de contacto no centro  

Nome:  Maria Lameiras Fernández y Manuel Isorna Folgar 

Email: lamerias@uvigo.es; isorna.catoira@uvigo.es 

Teléfono: 605956933;  620859358 

É a proposta un título de Máster 
ligado a competencias 
profesionais reguladas? 

☐ Non 

X Si, indicar profesión regulada: 
Grado ou licenciado/a en medicina, psicoloxía, enfermería, traballo 
social educación social, psicopedagoxía, pedagoxía, ou titulacións 
afíns. 

Cumpre os requisitos xerais 
establecidos no artigo 4 do 
Decreto 222/2011 de 2 de 
decembro polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais?  

☐ Non 

X Si 
Indicar cales: 

1. Ten en conta a estrutura económica da Comunidade Autónoma, as 
necesidades do seu mercado laboral e a existencia dunha demanda 
real por parte da sociedade e dos/as estudantes, procurando a 
incorporación de perfís profesionais de futuro e vinculados aos 
sectores estratéxicos de Galicia. 
2. Ten un carácter esencial e estratéxico e da resposta ás necesidades 
formativas e científicas do Sistema Universitario de Galicia. 
3. Acredita a súa viabilidade económica, atendendo aos recursos 
dispoñibles. 
4. Fomentarase o espírito emprendedor e o autoemprego. 
5. Téñense en conta cuestións de oportunidade, innovación docente 
e investigadora así como a súa incardinación en redes internacionais 
de calidade e coherencia cos plans estratéxicos das universidades. 
7. Non coincidide con obxectivos e contidos doutros títulos oficiais 
existentes nas universidades gaelgas, a fin evitar a multiplicidade de 
títulos.  
8. Xustificase o seu encadramento da proposta dentro da oferta 
global galega, a fin de garantir o equilibrio nos diferentes campus, e 
potenciar a súa singularidade dentro do Sistema Universitario de 
Galicia 

Cumpre os requisitos específicos 
para títulos de máster recollidos 
no artigo 5 do Decreto 222/2011 
de 2 de decembro polo que se 
regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais?  

☐ Non 

X Si. 
Indicar cales: 

O Máster cumple cos dous requisitos:  
 - Ser interuniversitario, participa a UVigo e a USC e inclue 

actividades docentes e de avaliación en rede. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
mailto:lamerias@uvigo.es


Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2024/2025  

 

 - Otorga competencias profesionais profesioanlizantes e 
investigadora 

 - Ten unha orientación laboral práctica; 
 - Xustifica o apoio e colaboración de institucións do ámbito 

socioeconómico (Consellería  de sanidade) 
 - Ten garantidas as prácticas do estudantado (Unidades tratamento e 

prevención dependentes da consellería de sanidade e centros 
privados). 

 - Cubre ca formación superior de persoal en áreas de elevada 
demanda laboral 

 - Ten un deseño curricular que favoreza a empregabilidade. 
- Favorece a retención de talento no ámbito socioeconómico 
galego. 

É unha proposta de carácter 
interuniversitario?  

☐ Non 

X Si, indicar universidades participantes, con indicación expresa da 
universidade coordinadora: 

 - Universidad de Vigo (coordinadora) 

- Universidad de Santiago de Compostela 
Departamentos que poderían 
participar na docencia (indicar 
relación)  

- Departamento de análise e intervención psicosocioeducativa 
(Uvigo) 

- Departamento de Economía Aplicada (Uvigo) 
- Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, 

Obstetricia e Xinecoloxía e Pediatría (USC). 
- Instituto de ciencias forenses facultad de medicina (USC) 
- Departamento de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía (USC) 

Incluír unha proposta de 
composición da comisión 
redactora da memoria (indicar 
expresamente os membros da 
comisión) 

- Os profesionais das Unidades de Tratamento e prevención 
dependentes da consellería de sanidade que cursaron o máster 
nos anos 90 están a sua maioría en periodo de xubilación, non 
exintinto ningún máster profesionalizante na comunidade 
galega dende esa data. 

- Os estudantes e profesioanais que desexan formarse en 
drogodependencias e conductas adcitivas deben estudar en 
outras comunidades autónomas, principalemente, País Vasco, 
Madrid , Valencia e Cataluña 

- As conductas adictivas sufriron grandes cambios, 
principalmente dende a aparición de internet, videoxogos, 
apostas online etc. e os profesionais ven prioritario a sua 
reciclaxe e formación. 

- As universidades contan con equipos de investigación moi 
potentes en conductas adictivas e declaran o seu interés en 
impartir docencia no máster. 

A Consellería de Sanidade considera de especial interés a creación 
deste máster. 
 
COMISIÓN REDACTORA: 
Universidade de Vigo (UVigo): 
Manuel Isorna Folgar. Facultad de Ciencias de la Educación y 
Trabajo Social.  Área de personalidad, evaluación y tratamiento 
psicológico. 
María Lameiras Fernández. Facultad de Ciencias de la Educación y 

http://www.economiaaplicadavigo.org/
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Trabajo Social.  Área de personalidad, evaluación y tratamiento 
psicológico. 
 
Univesidad de Santiago de Compostela (USC) 
Ana Bermejo Barrera. Facultad de Medicina y Odontología. 
Instituto: Instituto de Ciencias Forenses "Luis Concheiro" 
(INCIFOR). Área: Toxicología 
María Jesús Tabernero Duque. Facultad de Medicina y Odontología. 
Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, 
Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría. 
 
Xunta de Galicia (Consellería de Sanidade). 
María Tajés Alonso. Jefa de Servicio de Salud Mental. Consellería 
de Sanidade. Xunta de Galicia 

Incluír unha breve aínda que 
precisa descrición da necesidade, 
interese e  

 obxectivos do máster e a súa 
adecuación aos  
requisitos que figuran artigo 4 do 
Decreto 222/2011  

Dar a coñecer o funcionamento e acción das substancias adictivas, 
así como a prevención, diagnóstico e tratamento das adiccións non 
químicas. 
 - Adquirir coñecementos en neuropsicología e psicopatología das 
adiccións.  
- Aplicar os programas preventivos e asistenciais tomando en 
consideración o enfoque de xénero para adaptar as actuacións ás 
necesidades. 
 - Saber actuar de maneira adecuada e ter un coñecemento preciso da 
terminoloxía, conceptos, definicións, criterios de intervención, etc., 
así como ter os coñecementos teórico-prácticos en materia de 
prevención, diagnóstico e tratamento.  
- Adquirir coñecementos na elaboración de cuestionarios, a análise 
de datos, a interpretación de resultados das condutas adictivas.  
- Cualificar aos alumnos para o exercicio da súa función profesional 
especializada respecto as drogodependencias nas áreas de 
tratamento, reinserción e prevención.  
- Formar profesionais con coñecementos científicos que sexan 
capaces de comprender, interpretar e analizar o comportamento 
adictivo coas destrezas e habilidades para avaliar e intervir.  
- Coñecer os diferentes mecanismos de acción específicos das 
diferentes drogas que se estuden e relacionalos coas teorías 
neurobiológicas, xenéticas e sociais. 
 - Coñecer e aplicar diferentes tratamento, farmacolóxicos e/ou 
psicolóxicos e saber que medidas de reinserción social aplicar ás 
persoas con este trastorno.  
-Coñecer os recursos asistenciais, públicos e privados que se ofertan 
para estes trastornos. 

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de Máster que se pretendan 
implantar no curso 2024/2025 é o 25 de novembro de 2022. 

• Enviar a verifica@uvigo.es 


