
COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA             PROGRAMA                    FORMACIÓN ONLINE

DOCENTE Mª del Carmen Patiño García (G-1623).

Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.ORGANIZA

COORDINA Mª Leonor Galiana Caballero (G-2820).

 2 horas.

 DATA E
 HORARIO

Sábado, 26 de novembro de 2022.
De 10:00 a 12:00 horas.

Online. Plataforma de teleformación Moodle do COPG e Zoom.

 PRAZAS 50.

 PREZO Membros da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG, Psicólogos/as demandantes 
de emprego, estudantes de 4º curso do grao de Psicoloxía Máster de Psicoloxía 
de Intervención Social................................................................................................................Gratuíto

Psicólogos/as colexiados/as......................................................................................................20,00€

Psicólogos/as non colexiados/as................................................................................................50,00€
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DURACIÓN

 
Proxecto Xuventude Mentoring

MODALIDADE



 OBXECTIVOS

Captar a atención daquelas persoas mozas que estean a rematar ou rematasen xa os seus estudos de grao ou
máster en psicoloxía, de cara a ofrecerlles coñecemento sobre as posibles saídas laborais desta titulación e as
formas de acceso ao mercado laboral, cunha alta probabilidade de inserción laboral.
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Proxecto Xuventude Mentoring

  PROGRAMA

1- Presentación do Proxecto Xuventude Mentoring, promovido pola Xunta de Galicia en colaboración co
Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria (Cixug), entidade integrada pola
Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de A Coruña e a Universidade de Vigo.

2-Desenvolvemento do proxecto: partes en que se divide e obxectivo.

3- Accións que se levan a cabo coas persoas participantes: Tipos e obxectivos de cada unha das accións.

4-Proceso de Mentorización: en que consiste e quen pode levar a cabo a Mentorización.

 METODOLOXÍA

Sesión en directo cunha modalidade participativa. Requírese manter a cámara activa e o micrófono en
disposición de ser aberto para participar durante a exposición do proxecto de cara a clarificar todas aquelas
dúbidas que xurdan durante a presentación do Proxecto.
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Proxecto Xuventude Mentoring

Mª DEL CARMEN PATIÑO GARCÍA (G-1623).

Psicóloga, Orientadora Laboral e Técnico de emprego e Docente/Formadora. 
Ten experiencia como psicóloga sanitaria e como psicóloga de emerxencias, tanto no ámbito privado como
público. Actualmente exerce como Orientadora-tutora e Prospectora labotal no Proxecto Xuventude Mentoring
que compatibiliza co exercicio de psicóloga de emerxencias e como docente-formadora para persoa
traballadoras en activo ou desempleadas e para os diferentes grupos de intervención en emerxencias (policia,
bombeiros, protección civil, TES, etc..).

  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 proxecto terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia 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.
 
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: 21 de novembro de 2022.


