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Carlos Alexis Chimpén López (EX01103).

Grupo de Traballo de Psicólogos e Psicólogas dos CIM´S da Sección de Psicoloxía da Intervención
Social.

ORGANIZA

Beatriz Monroy Cardoso (G-2699).

24 horas.

DATAS E
HORARIO

Venres, 27 de xaneiro. De 10:00 a 14:00 horas.
Venres, 3, 10 e 24 de febreiro. De 10:00 a 14:00 horas.
Venres, 3 e 10 de marzo. De 10:00 a 14:00 horas.

Online. Plataforma de teleformación Moodle do COPG e Zoom.

30.

Membros da Sección de Psicoloxía da Intervención Social, Psicólogos/as demandantes 
de emprego, estudantes de 4º curso do grao de Psicoloxía Máster de Psicoloxía 
de Intervención Social.....................................................................................................................40,00€

Psicólogos/as colexiados/as...........................................................................................................80,00€

Psicólogos/as non colexiados/as...................................................................................................160,00€

www.copgalicia.gal   |   copgalicia@copgalicia.gal   |   981 534 049   |   Rúa da Espiñeira 10 Baixo. 15706 Santiago de Compostela, A Coruña

 
Curso "Conversacións narrativas na práctica"

DOCENTE

COORDINA

DURACIÓN

MODALIDADE

PRAZAS

PREZO

*Neste curso podes optar ás prazas gratuítas para colexiadas e colexiados desempregados. Bases no seguinte enlace:
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para_colexiados_e_colexiadas.pdf   

En trámite a solicitude de acreditación como actividade de formación continuada do Sistema Nacional de Saúde

https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para_colexiados_e_colexiadas.pdf
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para_colexiados_e_colexiadas.pdf
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Curso "Conversacións narrativas na práctica"

PROGRAMA

- Deconstrución. Concepto de deconstrución. Tipos de deconstrución. Deconstrución na práctica.

- Mapas da práctica narrativa. Coñecemento dos diferentes tipos de conversacións narrativas.
Desenvolvemento e práctica da dobre escoita. 

- Conversacións de externalización e logros extraordinarios. Mapa de externalización combinado co mapa
de logros extraordinarios. A avaliación narrativa. Adestramento en ampliación de logros extraordinarios.
Prácticas contra-culturais: arquivos de resistencia. Aplicacións aos diferentes contextos dos participantes. 

- Conversacións de reautoría: Panorama da acción e panorama da identidade. Importancia dos puntos de
entrada para a co-construción dunha nova identidade.

OBXECTIVOS

Aprender e practicar as diferentes conversacións terapéuticas da terapia narrativa.
Desenvolver a capacidade para unha dobre escoita e para a procura de logros extraordinarios. 
Coñecer os diferentes tipos de conversacións narrativas concentrándonos nalgunhas delas para
practicalas máis en profundidade. 
Supervisar a práctica profesional dos/as participantes para atender de forma ética e afastada do déficit
dos seus consultantes.

METODOLOXÍA

Exposicións dos temas. Análise e resolución de casos reais ou ficticios. Exercicios de aplicación persoal para
comprender a práctica narrativa. Participación do alumnado mediante debate grupal. Análise de transcricións
ou visionado de entrevistas. Role-playing. 



COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA             PROGRAMA                    FORMACIÓN ONLINE

www.copgalicia.gal   |   copgalicia@copgalicia.gal   |   981 534 049   |   Rúa da Espiñeira 10 Baixo. 15706 Santiago de Compostela, A Coruña

 
Curso "Conversacións narrativas na práctica"

DOCENTE

CARLOS ALEXIS CHIMPÉN LÓPEZ (EX01103).

Doutoramento en Psicoloxía Clínica.

Posuidor do Máster Universitario en Intervencións en Psicoterapia e do Máster en Terapia Narrativa e Traballo
Comunitario. Ademais, conta con un Posdoutoral en Terapia Narrativa.
Actualemnte, é profesor asociado na Facultade de Enfermería e Terapia Ocupacional.

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 ou a través da Sede Electrónica do COPG. Respectarase
rigorosamente a orde de entrada das inscricións realizadas.

O curso terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia as persoas que asistiron ao curso "Historias de
resistencia: respostas narrativas ao trauma" ou que conten con coñecemento previo sobre terapia narrativa,
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 curso 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: 23 de xaneiro de 2023.




