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DOCENTE Carlos Alexis Chimpén López.

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

ORGANIZA

COORDINA Beatriz Monroy Cardoso (G-2699).

8 horas.

 DATA E
 HORARIO

Xoves, 23 de xuño de 2022.
De 09:00 a 13:00 horas e de 15:00 a 19:00 horas.

Online. Plataforma de teleformación Moodle do COPG e Zoom.

 PRAZAS 30.

 PREZO 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.................................................................................................................18,00€

Psicólogos/as colexiados/as......................................................................................................36,00€

Psicólogos/as non colexiados/as..............................................................................................72,00€
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DURACIÓN

 

Curso "Historias de resistencia: respostas narrativas ao trauma"

MODALIDADE

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



 OBXECTIVOS

1. Desenvolver a capacidade para unha dobre escoita e para a búsqueda de logros illados.
2. Coñecer a cosmovisión que propón a terapia narrativa e que sustenta as diferentes prácticas tanto
individuais como colectivas para a súa aplicación con persoas que pasaron por unha experiencia traumática.
3. Respectar e valorar as cualidades, os valores e os coñecementos das persoas e/ou da comunidade que
solicitan o noso asesoramento.
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Curso "Historias de resistencia: respostas narrativas ao trauma"
 

  PROGRAMA

- A teoría detrás da práctica. Teorías que sustentan o desenvolvemento das ideas da Práctica Narrativa.
Autores relevantes. Ideas do post-estructuralismo, da teoría literaria, a antropoloxía cultural e o feminismo. O
relato como metáfora da identidade.

- Descentración do terapeuta. As persoas como expertas das súas vidas. Desenvolvemento e práctica da
dobre escoita.

- Conversacións de externalización e reautoría. Unha forma diferente de avaliación: A avaliación
narrativa. Exernalización cosmovisión e non técnica. Formas diferentes de pensar sobre os problemas: o
problema é o problema, a persoa non é o problema. Prácticas contra-culturais. Aplicacións aos diferentes
contextos dos participantes.

- Práctica narrativa colectiva. Orixe da práctica narrativa colectiva. A árbore da vida. Documentos
colectivos e arquivos de resistencia.

 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 trascricións
ou visionado de entrevistas.
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Curso "Historias de resistencia: respostas narrativas ao trauma"

CARLOS ALEXIS CHIMPÉN LÓPEZ.

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

  DOCENTE

  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 os/as profesionais da psicoloxía que exercen nos CIM e
son membros da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG, os/as profesionais da psicoloxía dos CIM
e os membros da Sección de Psicoloxía da Interevención Social do COPG, 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: 15 de xuño de 2022.


