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RELATOR

Daniel Novoa Vidal.  G-5266

Licenciado en Psicoloxía pola Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) cun posgrao en 
terapia familiar sistémica e diferentes formacións no 
ámbito da Educación Emocional.

Leva máis de cinco anos traballando con familias 
como terapeuta no Gabinete de Psicoloxía ÍTACA e 
traballando directamente con nenos e nenas co seu 
propio programa de Educación Emocional (educación 
infantil e primaria).

Dirixe a www.escuelaparaeducadores.com, onde 
imparte formación tanto para o profesorado nos 
seus respectivos centros educativos, como a mo-
nitores/as de comedor e estudantes da Escola Uni-
versitaria de Maxisterio CEU de Vigo durante todo o 
curso académico.
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Enderezo:
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Profesión:

E-mail:

Centro de traballo:

DNI/NIF:

Nº de colexiado/a:

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informá-
mosche de que no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia existe un ficheiro co nome de “Actividades e servizos para os/as 
colexiados/as” no que se incluirán os teus datos profesionais e persoais unha vez inscrito/a no curso. A finalidade do mesmo 
é a xestión e tramitación das actividades e servizos que o Colexio che presta. A súa utilización e destino é exclusivamente 
colexial e para organismos afíns a este Colexio. 

Non autorizo ao COPG a facer uso das fotografías, xa sexan individuais ou en grupo, nas que apareza a miña imaxe, 
realizadas nas distintas actividades nas que participe, para ser publicadas na páxina web do Colexio, prensa, exposi-
cións, revistas ou demais publicacións que realice o Colexio.  

No caso de non aceptar o uso descrito marca o cadro. 
Poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición mediante comunicación, ou para revocar o 
teu consentimento, dirixíndose ás nosas dependencias na Rúa Espiñeira, 10-Baixo, 15706 Santiago de Compostela, ou ben 
enviando un correo electrónico a copgalicia@copgalicia.gal

XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA Á ABANCA,
IBAN: ES64 2080 0316 2330 4000 8164

Solicito factura (achegar datos fiscais)
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INTRODUCIÓN: 

A intelixencia emocional é un constructo moi versátil e in-
teresante á hora de traballar no crecemento persoal ou a 
mellora no ámbito psicolóxico, sendo especialmente impor-
tante en educación e na orientación educativa.

Comprender qué significa este marco teórico e ver a ma-
neira de traballalo é unha oportunidade tanto persoal como 
profesionalmente xa que o desenvolvemento nun mesmo é 
o primeiro paso para poder facelo noutras persoas (ámbito 
educativo).

Un obradoiro divertido que combina unha maior parte prác-
tica coa teoría imprescindible para saber que é o que face-
mos, de onde ven e que é o que queremos conseguir.

METODOLOXÍA:

Os contidos transmitiranse de forma experiencial e vivencial 
a través de dinámicas e reflexións grupais acompañadas 
dalgunha exposición teórica e facilitando un resumo final 
de todo o tratado.

OBXECTIVOS:

Facilitar ás persoas asistentes unha visión xeral do que é a 
intelixencia emocional enmarcada na educación emocional 
e experimentar os contidos con dinámicas especialmente 
deseñadas e seleccionadas para unha correcta e divertida 
asimilación.

INSCRICIÓN:
Directamente nos locais do Colexio ou ben remitindo copia 
da transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psi-
coloxía de Galicia, conta corrente número ES64 2080 0316 
23 3040008164 de ABANCA, oficina 0316 de Santiago de 
Compostela.

Na admisión respectarase rigorosamente a orde de entrada, 
para o que se terá en conta tanto a data de rexistro de entra-
da das solicitudes enviadas por correo ordinario, fax, correo 
electrónico, banca on line ou entregadas persoalmente na 
sede do Colexio no momento de recibilas, como a data de 
certificación de Correos no momento de envialas cando se 
empregue ese medio.

O obradoiro terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia 
os profesionais da psicoloxía colexiados, podendo suspende-
lo o Colexio no caso de non obter un número de suficientes 
inscricións.

Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunica-
rase por e-mail a admisión ou non admisión.

Ao finalizar o obradoiro entregarase o correspondente certifi-
cado 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.

DATA:

31 de maio de 2018.

LUGAR:

Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

PRAZAS:

45.

HORARIO:

Xoves de 17.00 a 19.00 horas.

PREZOS:

Membros da Sección de Psicoloxía Educativa       Gratuíto

Psicólogos/as colexiados/as        20,00 €

Psicólogos/as non colexiados/as       40,00 €

Psicólogos/as colexiados/as demandantes de 
emprego e estudantes de 4º de grao de
Psicoloxía         Gratuíto

PROGRAMA: 

Introdución: Intelixencia emocional, educación emocio-
nal e cultura.

Diferentes modelos e maneiras de traballar a intelixencia 

emocional.

• Modelos mixtos e de habilidades.

• Modelo de Mayer, Salovey e Caruso.

O modelo de Mayer, Salovey e Caruso na práctica.

• Percepción, expresión e avaliación emocional.

• A emoción facilitadora do pensamento.

• Comprensión e análise das emocións:

- Abecedario emocional.

- Emocións básicas. 

- Outras emocións importantes.

• Regulación das emocións.

Outros conceptos asociados.

• Intelixencia interpersoal.

• Motivación.

• Autoestima.

Asemblea de socios e socias da Sección de Psicoloxía 

Educativa do COPG.

19:00  horas: 1ª convocatoria.

19:30  horas: 2º convocatoria.

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 Ser-
vizo Público de Emprego de Galicia con data actual e a tar-
xeta de demandante de emprego. Os e as estudantes de 4º 
de grao de Psicoloxía terán que presentar copia da matrícula. 
As psicólogas e psicólogos non colexiados deberán presentar 
o título de Licenciatura ou Grao en Psicoloxía. Para acceder á 
actividade será necesario acreditarse con carné colexial ou o 
Documento Nacional de Identidade.

Último día de inscrición: 21 de maio de 2018.
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