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SESIÓN INTERACTIVA 
O PERFIL PROFESIONAL DA  

PSICOLOXÍA DO TRABALLO E 
DAS ORGANIZACIÓNS

Sección de Psicoloxía do Traballo e 
das Organizacións 

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2021 
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"SER PSICÓLOGA NO MUNDO EMPRESARIAL: 
COMO ATOPAR O NOSO LUGAR E 

APORTAR VALOR"
ANTÍA BLANCO ESPIÑEIRA (G-5446) 

HR Manager en Galchimia. Psicóloga por vocación e 
xestora de talento de profesión. Formouse a través dun 
máster nunha escola de negocios, creceu como 
profesional entre consultoras de selección e 
regresou a Galicia para embarcarse nun proxecto a 
grande escala. Sostén que ten cumpridos a 
maior parte dos seus soños: ser Responsable de 
Recursos Humanos, traballar en Galicia, dedicar parte 
do seu tempo á formación e a orientación profesional, 
e seguir sendo psicóloga a tempo completo. 

• ORGANIZA:
Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do Colexio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia.

• COORDINA:
Carlos Montes Piñeiro, G-3367.
Presidente da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
En liña, por videoconferencia a través de MS TEAMS.

• HORA:
De 18:00h a 19:30h.

• DATA:
Xoves, 15 de abril de 2021.

• CURSO ACADÉMICO 2020-2021:
Facultade de Psicoloxía da USC.
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

A Sección de Psicoloxía do Traballo e das 
Organizacións do Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia (COPG) continúa cos puntos de encontro 
co alumnado para coñecer e intercambiar 
impresións sobre os distintos ámbitos e 
competencias profesionais así como os retos e 
obstáculos que se presentan nun escenario 
sociolaboral marcado por continuos cambios.

Un espazo para expoñer experiencias, identificar 
liñas de actuación e poñer en valor as 
competencias para o desempeño profesional 
eficaz.

• 

• PREZO: 
Estudantes do Grao en Psicoloxía, Asociadas e asociados da 
Sección de PTO e Membros da División de PTORH......Gratuíto 
Psicólogos/as colexiados/as..............................................10€ 

• INSCRICIÓN:
Remitindo o boletín de inscrición ao correo do COPG 
(copgalicia@copgalica.gal). A xornada terá un mínimo de 
asistentes, tendo preferencia as psicólogas e psicólogos 
asociados á Sección de PTO e á División de PTORH.
Ao día seguinte de rematar o prazo de 
inscrición comunicarase por e-mail a admisión ou non 
admisión.
Último día de inscrición: 13 de abril de 2021. 




