Sábado 16 de febreiro de 2019

Localidade
Email

Socio/a da ATFM/FEATF/SPTF (1)
Non socio/a da ATFM/FEATF
Desempregado/a (2)
Estudante universitario, máster e 3º Ciclo (3)
Solicita factura. NIF:

Titulación Universitaria

Teléfono

C.P.

Enderezo

Nome

30 €
60 €
30 €
30 €

SABADELL GALLEGO:

En cumprimento da Lei orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos
persoais serán incluídos na base de datos da Asociación de
Terapia Familiar e Mediación de Galicia (ATFM) ante a cal
poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación ou oposición na Rúa de Amio 114, 15707
Santiago de Compostela.

(3) Xuntar certificación da Secretaría da Facultade.

(2) Xuntar xustificante actualizado da situación de desemprego.

Teléfono: 615 207 595
(1) Comprobarase na FEATF/SPTF.

Remitir esta ﬁcha de inscrición xunto co xustiﬁcante de
pago e a documentación requerida antes do prazo límite
de recepción a info@atfmgalicia.com.

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Número de conta BANCO
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Membro da Federación Española de Asociaciones
de Terapia Familiar (FEATF)

Santiago de Compostela

SEMINARIO

TRIBULACIÓNS DUN TERAPEUTA
SISTÉMICO BREVE EN CONTEXTOS
NON CLÍNICOS
DATA
Sábado, 16 de febreiro de 2019
HORARIO
Sábado de 10:00 a 13:30 horas e de 16:00 a 20:30
horas (acreditaranse 8 horas de formación).
LUGAR
Facultade de Psicoloxía - Campus Vida. Santiago de
Compostela.
PRAZAS
Aforo limitado a 100 prazas que se ocuparán en rigurosa
orde de recepción. Confirmarase a súa inscrición por
correo electrónico. No caso de non cubrir un número
mínimo de prazas, suspenderase a actividade,
realizándose noutra data se é posible.
INSCRICIÓNS E TAXAS
Enviarase por correo electrónico a ficha de inscrición
xunto co xustificante da transferencia bancaria e a
documentación requirida.
− Socios/as da ATFMG ou da FEATF, estudantes universitarios/as, máster, 3º Ciclo e desempregados/as 30 €
− Non socios/as da ATFMG

60 €

PRAZO
Prazo límite de recepción de inscricións: martes 11 de
decembro de 2018 ou ata ocupar todas as prazas.

PRESENTACIÓN

METODOLOXÍA

O obxectivo do seminario é reflexionar sobre os modelos de atención
que habitualmente utilizamos nos
servizos sociais e recursos comunitarios.

Utilizaranse ferramentas participativas como modelaxe
dos propios contidos a desenvolver, así como exposicións teórico-prácticas que faciliten a reflexión e a
aprendizaxe das ferramentas e estratexias que forman
parte dos contidos do seminario.

Tratarase de identificar aquelas
prácticas e ferramentas, tanto individuais como en formato grupal, que
poidan ser máis axeitadas para unha atención centrada
na persoa e na familia como actores principais do
cambio.

Seguirase unha metodoloxía activa e dinámica, que
fomente a implicación do alumnado no proceso de
ensino-aprendizaxe e a co-construción conxunta dos
contidos, para desenvolver con maior profundidade así
como dos contextos de aplicación en función dos
intereses e achegas das persoas asistentes.

Así mesmo, durante a xornada de traballo poderanse
abordar contidos relacionados co cambio dentro das
institucións en que traballamos, máis aló da relación coas
persoas ás que atendemos, co obxectivo de crear modelos de atención, nos servizos en que traballamos, que
teñan en conta ás e aos destinatarias/os do seu traballo e
manteñan unha orientación centrada na persoa e na familia.

CONTIDOS
-Relacións de axuda e relacións de control no contexto
de servizos sociais Que queremos ser?
-Canta información é precisa nas relacións de axuda.
-Algunhas tipoloxías sobre as persoas ás que atendemos.
-Prácticas centradas na persoa. Axuste e relación de
colaboración.
-Construción da demanda, definición de metas e
obxectivos.
-Traballando coas dificultades.
-Espazos de traballo comunitarios.
-Propostas para o traballo grupal.
-Achegas dun terapeuta familiar breve.
-Xerar prácticas centradas na persoa en diferentes
servizos.
-O papel da familia e a rede de soporte.

OBXECTIVOS
- Reflexionar sobre as nosas prácticas diarias no contexto
de servizos sociais.
-Valorar a utilidade dos modelos de terapia familiar breve
en contextos de intervención social.
-Adquirir coñecementos sobre a posta en práctica de
diferentes ferramentas e estratexias da terapia familiar
breve en contextos individuais e grupais de intervención
social.
-Coñecer propostas de traballo grupal que potencien o
apoio mutuo e a construción colectiva da intervención.
-Valorar a necesidade de adaptar as nosas ferramentas a
diferentes contextos e servizos de intervención.

DIRIXIDO A

-Facilitar a introdución de prácticas centradas na persoa
en diferentes servizos de axuda.

Profesionais da terapia familiar, psicoloxía, traballo
social, psiquiatría, educación social, servizos sociais,
responsables de asociacións, etc.

-Dispoñer dun modelo de actuación flexible aos contextos e ás persoas.

JORGE CAMPOS HIERRO
Licenciado en Psicoloxía pola Universidade de Salamanca, Máster de Formación de Terapeutas Sistémicos pola Universidade Pontificia de Salamanca e supervisor docente acreditado pola FEATF. É formador en
diferentes programas de Terapia Familiar acreditados.
Actualmente traballa como psicólogo no Programa de
Atención Familiar de la Mancomunidad Rio Bodion
(Badajoz) e nos últimos tres anos colaborou con Plena
Inclusión Extremadura no programa de Saúde Mental e
Familia en persoas con discapacidade intelectual.

