
Actividade formativa 
"O apego desde o contexto de protección á infancia"

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA             BOLETÍN DE INSCRICIÓN                    FORMACIÓN ONLINE

RELATORAS Andrea Ferrari Rodríguez (G-5680) e Ana Paula Martínez Figueiras (G-3320)

Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
ORGANIZA

COORDINA María Celeste Porto Gómez (G-3677)

DURACIÓN
10 horas.

DATA E
HORARIO

Sábado 17 e 31 de outubro de 2020.

De 10:00 horas a 14:00 horas. A maiores realizaranse 2 horas de traballo individual.

MODALIDADE Online. Plataforma Moodle e ZOOM.

PRAZAS
30.

PREZOS Membros da Sección de Psicoloxía da Intervención Social, psicólogos/as  colexiados/as

demandantes de emprego, estudantes de 4º grao de Psicoloxía

de doutoramento e do máster en Psicoloxía ............................................. Gratuíta.

Psicólogos/as colexiados/as ....................................................................  30 €

Psicólogos/as non colexiados/as ..............................................................  60 €
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En trámite a solicitude de acreditación como actividade de formación continuada do Sistema Nacional de Salud.
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INSCRICIÓN

A través do correo electrónico do COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitindo o boletín de inscrición xunto coa
copia da transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia na conta corrente IBAN Nº
ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA. Respectarase rigorosamente a orde de entrada das inscricións
realizadas.

A actividade formativa terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia as psicólogas e psicólogos 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 a actividade formativa 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 tarifas de demandante de emprego,
axuntarase informe de situación administrativa actual ou informe demandante de emprego, asinado pola persoa
responsable da oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia con data actual e a tarxeta de demandante
de emprego. Os e as estudantes do derradeiro ano de Psicoloxía terán que presentar copia da matrícula. As
psicólogas e psicólogos non colexiados deberán presentar o título de Licenciatura ou Grao en Psicoloxía.
 
Último día de inscrición: 7 de outubro de 2020.
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METODOLOXÍA

A través da plataforma de teleformación Moodle do COPG e ZOOM.

Curso de modalidade online, titorizado a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG con exposición

teórica, visualización de vídeos e exercicios prácticos de valoración e intervención do sistema de apego.



PROGRAMA

Sábado 17 de outubro de 2020. (4 horas)

1. Introdución e conceptos básicos.
a) Teoría do apego. Necesidades básicas dos infantes:

- Apego (refuxio seguro).
- Exploración (base segura).

b) Modelos operativos internos e guións familiares.
c) Clasificación dos tipos de apego e consecuencias a nivel relacional na crianza.
d) Transmisión interxeneracional vs. experiencias reparadoras.
e) Avaliación do apego.

2. Estudos no sistema de protección e conclusións.

3. Intervención desde o apego.

Tarefas. (2 horas)

Sábado 31 de outubro de 2020. (4 horas)

1. Experiencias en situacións de acollemento.

Avaliación dos contidos.

RELATORAS

ANDREA FERRARI RODRÍGUEZ (G-5860)

Psicóloga do Programa de Acollemento Familiar de Cruz Vermella Santiago de Compostela. Licenciada en
Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Formación específica en terapia familiar sistémica.
Formación especializada en intervención desde a Teoría do Apego (Programa Familiar Alianza).

ANA PAULA MARTÍNEZ FIGUEIRAS (G-3320)

Psicóloga sanitaria con formación e experiencia na atención sanitaria así como no contexto de protección á
infancia. Terapeuta familiar e especialista en adopción, postadopción e acollemento familiar. Membro da rede
de profesionais da Primeira Alianza.
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