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¿É socio/a da Sección de Psicoloxía Educativa? Si Non



PROGRAMA:
Venres, 22 de xaneiro de 2016

De 16:30 a 18:30 h.
• Presentación das  persoas asistentes e do curso.
• Breve descrición do trastorno da dislexia e as súas causas 

segundo o modelo biomédico e da aprendizaxe.
• A prevención da dislexia: traballo de grupo.

De 18:30 a 18:45 h. Descanso.

De 18:45 a 20:30 h. 

• Casos prácticos: posibles intervencións. Traballo de grupo e 
discusión.

• Cambio de valor do signo nos rapazes e rapazas con dislexia.

Sábado, 23 de xaneiro de 2016

MAÑÁ:

De 10:00 a 12:00 h.

• Primeiros signos do trastorno e diagnóstico.

• Materiais, procedemento e comunicación da diagnose: 
traballo práctico.

De 12:00 a 12:45 h. Descanso.

De 12:45 a 14:00 h.
• Intervención na escola: o papel do departamento de orienta-

ción e dos mestres e mestras e profesoras e profesores.
• Traballo práctico con materiais de aula.
• Casos prácticos: posibles intervencións. Traballo de grupo e 

discusión.

TARDE:

De 16:00 a 18:00 h.
• Traballo desde casa: traballo cos pais e recomendacións 

útiles para as familias.
• Evolución da dislexia na adolescencia e adultez.
• Efectos emocionais e no autoconcepto académico das rapazas 

e rapazes: técnicas e recursos que funcionan nas distintas 
etapas.

De 18:00 a 18:15 h. Descanso.

De 18:15 a 20:00 h. 
• Recursos que convén ter sempre a man (recompilación de 

materiais para os e as asistentes).
• Conclusións, recomendacións e despedida do curso.

INSCRICIÓN:
Directamente nos locais do Colexio ou ben remitindo copia da 
transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia, conta corrente 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 entrada das solicitu-
des enviadas por correo ordinario, fax, correo electrónico, banca on 
line 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 as 
psicólogas e psicologos colexiados, podendo suspendelo o Colexio 
no caso de non obter un número de suficientes inscricións.
Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase 
por e-mail a admisión ou non admisión.
Ao finalizar o obradoiro entregarase o correspondente certificado 
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. Para as ta-
rifas de parado/a, axuntarase informe de situación administrativa 
actual ou informe demandante de emprego, asinado polo respon-
sable da oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia con data 
actual e a tarxeta de demandante de emprego. Os/As estudan-
tes de 5º de Licenciatura ou de 4º de Grao de Psicoloxía ou dos 
Másteres de Psicoloxía terán que presentar copia da matrícula. Os 
psicólogos e psicólogas non colexiadas deberán presentar o título 
de Licenciatura ou Grao.
Último día de inscrición: 15 de xaneiro de 2016.

DURACIÓN:
12 horas.

DATA:
22 e 23 de xaneiro de 2016. 

LUGAR:
Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

PRAZAS:
45. 
HORARIO:
Venres de 16:30 a 20:30 horas.
Sábado de 10:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas.
PREZOS:
Membros da Sección de Psicoloxía Educativa, Psicólogos/as colexiados/as 
parados/as e estudantes de 5º de Licenciatura ou 4º de Grao en Psicoloxía 
estudantes do Máster Universitario en Psicoloxía Educativa: Desenvolve-
mento e Aprendizaxe e de Máster Universitario en Estudos Avanzados 
sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías:             20 €
Psicólogos/as colexiados/as:                             40 €
Psicólogos/as non colexiados/as:              80 €

OBXECTIVOS:
A dislexia é un trastorno de aparación na infancia que adoita ter aso-
ciados problemas académicos, de autoestima e adaptación na escola. 
Este curso está dirixido a estudantes e psicólogas e psicólogos que de-
sexen aprender máis sobre o diagnóstico, tratamento e traballo escolar 
e familiar recomendado neste trastorno.

METODOLOXÍA:
O curso ten un enfoque eminentemente práctico mediante casos 
concretos e actividades.

DOCENTE:
IRIA CALLEJA BARCIA
Psicóloga habilitada para o exercicio da psicoloxia sanitaria. Profeso-
ra-titora da UNED no Grao Universitario en Psicoloxía nas áreas de 
Metodoloxia, Desenvolvemento e Clínica. Doutoranda en Educación, 
Deporte e Saúde. Máster en Menores en Situación de Desprotección e 
Conflito Social. Directora do Centro Médico Vigo. Técnica Superior en 
Producción de Radio, Televisión e Espectáculos.


