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PLAN DE FORMACIÓN 2011

Presentación
A formación é o piar fundamental para unha actuación profesional de
Calidade. Aínda que a crise apreta as nosas aspiracións, cremos nas
nosas posibilidades para poder con recursos propios –as boas e bos
educadores sociais de Galicia- crear e afianzar redes profesionais que
funcionen como comunidades de aprendizaxe, compartindo, avaliando e
creando coñecemento sobre a educación social nos diferentes ámbitos
de intervención.

Peritaxe
• Nº horas: 8
• Nº prazas: 25
• Contidos:
• Configuración e organización da administración de Xustiza:
Xulgados e Tribunais,
• Lei de axuizamento Civil,
• Análise dos artigos que recollen o Ditame Pericial Peritos xudiciais e
peritos privados: o procedemento de designación. Cuestionamentos
dos peritos: tacha e recusación.
•
•
•
•
•

Imparte: Xosé M. Rey Piñeiro. Educador social.
Modalidade: Presencial
Lugar de celebración: Vigo
Datas de inscrición: 17/06 a 7 de xullo de 2011.
Data de realización: 9 de xullo de 2011

Grupo de traballo: Xerontoloxía
•
•
•
•

Curso: Introdución á Xerontoloxía
Nº horas: 20
Nº prazas: 25
Contidos:
•

Introdución e conceptos xerais

•

Envellecemento poboación e tendencias sociodemográficas

•

O proceso de envellecemento: envellecemento físico, psíquico e social.

•

O proceso de envellecemento e a sociedade. Mitos, estereotipos e categorías.

•

Concepto de dependencia. Persoas maiores dependentes. Os coidados á dependencia.

• Imparte: Paloma Mª Seijo Anca. Diplomada en Educación Social, e experta
en Xerontoloxía.
• Modalidade: Presencial
• Lugar de celebración: Centro Cívico O Castrillón. A Coruña
• Prazo de inscrición: ata 28 de setembro de 2011
• Datas de realización: 1 e 15 de outubro

Espazo de encontro:
“A mirada educativa na intervención con infancias en
dificultade social”
• Nº horas: 8
• Nº prazas: 60
• Obxectivo: Ofertar unha formación actualizada e innovadora no ámbito da protección á
infancia, desde unha óptica garantista dos seus dereitos, repensando e poñendo en cuestión e
a debate os principios teóricos que guían o quehacer profesional desde os diferentes niveis do
sistema de protección infantil.

• Relatoras/es:
- Jaume Funes,educador, psicólogo, xornalista. (Ex)-defensor da infancia en Cataluña
- representante Equipo Técnico do Menor da Delegación Provincial de Lugo.
- representante Benestar Administración Local
- representante centros de protección de menores.

• Lugar de celebración: Lugo.
• Datas de inscrición: 1 de novembro a 13 de decembro de 2011
• Data prevista de realización: 17 de decembro 2011
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