Seminario en liña

Marga Herrero de Vega

Sábado 16 de xaneiro de 2021
De 10:00 a 13:00 horas
A través da plataforma
Acreditaranse 3 horas de formación

S E M I N A R I O PA R E L L A : X U N T O S C O N T R A O M U N D O
Doutora en Psicoloxía, terapeuta familiar e supervisora docente acreditada pola FEATF.
Desde 2013 dirixe e exerce a práctica clínica no “Instituto de Psicoterapia” de Salamanca.
Co-dirixe xunto con Mark Beyebach o programa de formación “Training Intensivo en Intervención Sistémica Breve”.
É autora, con Mark Beyebach, de “200 tareas en terapia breve individual, familiar y de pareja” (2010);
“Como criar hijos tiranos” (2013) e “Intervención Escolar Centrada en Soluciones” (2018). “Purita ilusión” é
o seu último proxecto, xunto a Pilar Ortiz Vázquez, e consiste no deseño de materiais
terapéuticos suxestivos e divertidos para promover recursos na terapia individual,
familiar e de parella.
O seminario está pensado para que os/as participantes coñezan algunhas das claves na
intervención con parellas, para axudar a que potencien o seu coñecemento e
coidado mutuo.
Durante o seminario abordaranse os seguintes aspectos: “A quen citar?”, “A Lúa de Mel”, “Obxectivos comúns”, “A
burbulla das parellas” e “Suxestións dentro e fóra da sesión.”
Os contidos da formación estarán enmarcados na Terapia Sistémica Breve
Integrativa desenvolvida por Mark Beyebach e a propia Marga Herrero e engadirá
algunhas formulacións teóricas e prácticas do modelo PACT (Aproximación
Psicobiolóxica á Terapia de Parella).

PREZOS

• Asociados/as da ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 € (1)
• Colexiados/as do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €
• Estudante universitario/a, máster e 3º Ciclo: 10 € (3)
• Desempregados/as: 10 € (4)
• Outros/as profesionais: 20 €

(2)

Formulario editable
Seleccione...
Tipo de inscrición

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia
Número de conta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Nome e apelidos

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

Enderezo

Teléfono: 615 207 595
C.P.

Localidade

Teléfono

Email

Titulación Universitaria
Datos ﬁscais se solicita factura (Nome/empresa,NIF)

(1) Comprobarase na FEATF/SPTF.
(2) Xuntar carné colexiado/a.
(3) Xuntar certiﬁcación da Secretaría da Facultade.
(4) Xuntar xustificante actualizado da situación de desemprego.
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.

