PROGRAMA 2016

12:00 h. - Recepción no Concello por parte do Alcalde de Ribadeo.
(Praza de España, 1, Ribadeo).
13:00 h. - Encontro interterritorial galegoasturiano: retos da psicoloxía no actual
contexto socioeconómico; repensando a profesión na sociedade.
Hotel O Cabazo (Río do Amalló, 1, Ribadeo)
Foro coa participación do decano do Colexio Oficial de Psicólogos do
Principado de Asturias e da decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
xunto cos colexiados e colexiadas que desexen participar para reflexionar sobre
o papel e os retos da psicoloxía na sociedade actual, aténdonos a puntos comúns
e as diferenzas entre ambos os territorios. É unha excelente ocasión para
compartir experiencias e reflexionar sobre as achegas que a psicoloxía pode
ofrecer en ambos os territorios.
18:00 h. - Coloquio "Reescribir o futuro. Historias de exclusión e resiliencia".
Parador de Ribadeo (Estrada Amador Fernández, 7, Ribadeo)
Relator: Francisco Javier Aznar Alarcón
Psicólogo clínico. Máster en Terapia Familiar e en Neurociencias. É membro da
International Attachment Network Iberoamericana (IAN IA). Especialista en
apego e narrativa. Psicoterapeuta no Centro de Asesoramento e Psicoterapia da
Fundación Meniños. Supervisor e consultor de profesionais e equipos que
traballan en atención a menores en situación de risco e desamparo.
19:30 h. - Visita guiada pola vila de Ribadeo.
21:00 h. - Aperitivo de benvida no Parador de Ribadeo. Cea.
Entrega do recoñecemento aos colexiados e colexiadas que cumpren 25 anos de
colexiación.
Entrega do Premio Dolores Llópiz 2016 á Rede Galega de Loita contra a
Pobreza.

* Todas as actividades son gratuítas a excepción da cea que ten un custe de 35 € por persoa que se
deberán ingresar na conta do COPG (Nº conta: ES64 2080 0316 2330 4000 8164, Abanca).
É imprescindible que envíes ao Colexio a copia do resgardo xunto cos teus datos persoais.

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
PROGRAMA 2016

NOME E APELIDOS
Nº DE COLEXIADO/A
Solicito inscribirme nas seguintes actividades:
 Recepción no Concello por parte do Alcalde de Ribadeo.
 Encontro interterritorial galegoasturiano: retos da psicoloxía no actual contexto
socioeconómico; repensando a profesión na sociedade.
 Coloquio "Reescribir o futuro. Historias de exclusión e resiliencia".
 Visita guiada pola vila de Ribadeo.
 Cea no Parador de Ribadeo. *
Nome/s acompañante/s e actividades nas que participará:

En cumprimento do disposto no Artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámosche que os teus datos pasarán a formar
parte dun ficheiro, propiedade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, co nome “Colexiados”, que ten como finalidade a xestión e tramitación dos
servizos que o Colexio che presta, existindo o noso compromiso no tratamento de ditos datos cos criterios de calidade e seguridade esixidos pola lexislación
vixente, informándoche asemade que poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante comunicación dirixida ao
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Rúa Espiñeira, 10 Baixo-Santiago de Compostela.

* Todas as actividades son gratuítas a excepción da cea que ten un custe de 35 € por persoa que se
deberán ingresar na conta do COPG (Nº conta: ES64 2080 0316 2330 4000 8164, Abanca).
É imprescindible que envíes ao Colexio a copia do resgardo xunto cos teus datos persoais.

