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Organiza:

Sección de Psicoloxía do Traballo e 
das Organizacións do

Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia

 

Coordinador:
Israel Villar Enjo  



OBXECTIVOS:
• Coñecer o proceso de coaching executivo en toda a súa extensión.

• Coñecer e aplicar técnicas e ferramentas.

• Destacar o valor do psicólogo ou psicóloga expertos en coaching.

• Coñecer as principais aplicacións do coaching na Psicoloxia do 
Traballo e das Organizacións.

METODOLOXÍA:
A metodoloxía será eminentemente practica. Basearase no percorri-
do dun proceso de coaching executivo. Faranse simulacións (role-
play), dinámicas grupais, visualización de escenarios e posta en 
práctica de técnicas e ferramentas utilizadas.

DOCENTES:
Carlos Martínez Corral
Psicólogo experto en Traballo e Organizacións. Técnico Superior de 
PRL. Perito xudicial en PRL e auditor de Sistemas de Xestión de 
PRL. Formación en Psicosociais, Psicoloxía do Coaching, Negocia-
ción e Resolución de Conflitos. Docente e autor de diversos artigos.

Marta Gómez Montero
Psicóloga experta en Coaching e Psicoloxía Organizacional Positi-
va. Experta en xestión do cambio e desenvolvemento nas organiza-
cións. Autora do programa “Organizaciones Positivas y Saludables”.

Elena Ivonne Dapra Castro
Psicóloga experta en Coaching polo Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. Máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual polo Centro 
Luria. Máster en Xerontología. Coach individual ACC e de Equipos 
por ICF. Certificada en Coaching Executivo e de Equipos.

PROGRAMA:
10:30 – 12:30 h.  Inicio.

• Introdución.
• Precedentes do proceso de coaching executivo.
• O proceso: primeiros pasos.
• Role-Play (sesión inicial).

12:30 h.  Pausa – café.

12:45 – 13:45 h.  O proceso de coaching executivo (I).
• Técnicas e ferramentas.
• Obxectivos e plan de acción.
• Exercicios de posta en práctica de técnicas e ferramentas do 

coaching.

15:30 – 16:30 h.  O proceso de coaching executivo (II).
• A arte de facer preguntas.
• O valor do coaching feito por psicólogos e psicólogas.

16:30 – 18:30 h.  O proceso de coaching executivo (III).
• O peche do proceso.
• A ética.
• A supervisión.
• As correntes e escolas do coaching.
• O mercado de traballo en Galicia.
• A acreditación do Psicólogo ou Psicóloga Expertos en Coaching.
• Role-Play (sesión de peche).

INSCRICIÓN:
Directamente na sede do Colexio ou ben remitindo boletín de inscri-
ción 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.
Na admisión respectarase rigorosamente a orde de entrada, para o 
que se terá en conta tanto a data de rexistro de entrada das solici-
tudes enviadas por correo ordinario, fax, correo electrónico ou en-
tregadas 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 prioridade os so-
cios e socias da Sección PTO do COPG e os e as membros da 
División PTORH do Consejo General de la Psicología, podendo sus-
pendelo 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 
tarifas de demandante de emprego, axuntarase informe de situa-
ción 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 de 4º de Grao 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: 15 de xuño de 2016.

DURACIÓN:
6 horas. 

DATA:
18 de xuño de 2016.

LUGAR:
Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
Rúa Espiñeira, 10 – baixo.
15706 Santiago de Compostela (A Coruña).

PRAZAS:
20.

HORARIO:
Sábado de 10:30 a 13:45 horas e de 15:30 a 18:30 h.

PREZOS:
Membros da Sección PTO e da División PTORH;
colexiadas e colexiados desempregados e
estudantes de derradeiro curso de Psicoloxía:           20 €

Psicólogos e psicólogas colexiadas:             40 €

Psicólogos e psicólogas non colexiadas:                                                  80  €


