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Actuacións

1. Co individuo

Obxectivos: 

1. Obter información integral sobre o funcionamento 
cognitivo, afectivo, motivacional, condutual e  
contextual do individuo. 

2. Promover o cambio de comportamentos ou a 
mudanza cara a outros máis adaptativos, a través 
de estratexias de afrontamento activo.

Tarefas:

w Atención directa ao individuo: recepción 
de información sobre a súa problemática.

w Valoración, diagnóstico e intervención da 
problemática psicosocial.

w Elaboración de expediente psicosocial: 
documentación propia do/a profesional  
da psicoloxía.

w Orientación, información e derivación a recursos 
especializados.

w Traballo en equipo con outros/as profesionais
do departamento sobre os casos.

w Mediación interinstitucional.

w Visitas domiciliarias.

2. Coa familia

Obxectivos: 

w Favorecer a adaptación de todos/as os/as 
compoñentes do grupo familiar a cambios na  
súa dinámica por diversas circunstancias.

Tarefas:

w Intervención familiar, mediación familiar, 
acollementos familiares, adopcións, SAD  
(Servizo de Axuda a Domicilio).

 

Obxectivos do seu traballo

Favorecer a adaptación dos individuos na sociedade 
e previr ou paliar a súa marxinación a través da 
actuación nos patróns do seu comportamento.

Dinamizar os colectivos e a toda a comunidade, tra-
tando de que eles mesmos sexan axentes activos 
na resolución dos seus problemas e dificultades.

Sectores de poboación  
nos que actúa 

Muller, na promoción e implementación de
políticas de acción social que favorezan a igualdade 
de oportunidades.

DISCAPACIDADe, maximizando a autonomía
persoal, a igualdade de oportunidades e a integra-
ción social: no entorno familiar, social e laboral.

PerSOAS MAIOreS, na promoción do envellece-
mento activo, e na prevención da dependencia.

INMIGrACIÓN, dando resposta aos importantes 
cambios demográficos e sociais, dirixíndose tanto á 
adquisición de habilidades persoais por parte destes 
colectivos como ao incremento da sensibilidade e á 
tolerancia social.

FAMIlIA e INFANCIA, no desenvolvemento dos 
dereitos dos/as menores, especialmente os/as que 
están en situación de risco, co desenvolvemento 
de programas de intervención familiar e acollida 
familiar.

XuVeNTuDe, nos eidos da integración familiar, 
escolar, na transición e incorporación ao mundo 
laboral, acceso á información e recursos, así como 
na promoción de hábitos saudables e en actividades 
preventivas.

3. Coa comunidade

Obxectivos: 

1. Análise da realidade ou características do  
colectivo onde se vai a intervir.

2. Responsabilizar á comunidade da resposta  
aos seus propios problemas mediante a auto-organi-
zación da mesma.

Tarefas:

Investigación das necesidades da poboación, 
elaboración de programas en función das necesi-
dades atopadas na investigación, dinamización de 
programas, avaliación de programas, elaboración 
do conxunto de reflexións teóricas que se poidan 
elaborar a raíz da intervención realizada, elaboración 
de memorias, difusión do traballo en medios de 
comunicación.

4. Co grupo

Obxectivos: 

Promover a participación de colectivos de risco  
social en grupos coa fin de facilitar relacións  
persoais, de integración e de apoio psicosocial.

Tarefas:

Dinamización grupal, organización de grupos  
de apoio, organización de talleres de resolución de 
conflitos, habilidades sociais e mediación.

5. Outras funcións:

Asesoramento e consultoría a outros/as profesionais, 
formación e docencia: tanto a nivel interno (for-
mación de estudantes universitarios/as, deseño de 
actividades formativas) como externo (asistencia a 
congresos, seminarios, etc.), coordinación e forma-
ción de equipos de traballo, relacións institucionais: 
concello, Xunta, deputación, etc., funcións de 
dirección e xestión.


