
En cumprimento da Lei orgánica 15/1999 de protección de 
datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos 
persoais serán incluídos na base de datos da Asociación de 
Terapia Familiar e Mediación de Galicia (ATFM) ante a cal poderá 
exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou 
oposición na Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

Número de conta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088 Nome e apelidos

Enderezo

C.P.                              Localidade 

Teléfono                                        Email

Titulación Universitaria

(1) Comprobarase na FEATF/SPTF.
(2) Xuntar carné colexiado/a.
(3) Xuntar certificación da Secretaría da Facultade.
(4) Xuntar xustificante actualizado da situación de desemprego.

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia

Remitir esta ficha de inscrición editable xunto co xustificante de 
pago e  a documentación requerida antes do prazo límite de 
recepción a info@atfmgalicia.com.

Datos fiscais se solicita factura (Nome/empresa,NIF)

Tipo de inscrición

Teléfono: 615 207 595        
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• Asociados/as da ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 5 €  (1)

• Colexiados/as do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 10 €  (2)

• Estudante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 5€  (3)

• Desempregados/as: 5€  (4)

• Outros/as profesionais: 20 €  

Non se devolverá o importe unha vez rematado o prazo de inscrición.

PREZOS

A Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia organiza os 
XI Encontros Galegos de Terapia Familiar que terán lugar o 
sábado 27 de novembro de 2021 no Salón de Actos da Facultade 
de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

Despois de dous anos sen vernos presencialmente sentimos a 
necesidade de reencontrarnos, de escoitarnos e de saber como nos 
vai e de aí a nosa aposta por arrancar con esta primeira actividade 
presencial despois de tanto tempo.

Apetécenos reencontrarnos con todas aquelas persoas que xa 
sodes habituais e saber de vós, e tamén coñecer a aquelas persoas 
que se asociaron recentemente e saber dos seus intereses, da súa 
actividade e do que lle podemos achegar. Por suposto, tamén será 
un bo momento para quen se atope no proceso de formación 
nunha escola ou para aquelas persoas alleas á Asociación que 
teñan interese polos enfoques de Terapia Familiar.

Ademais de reencontrarnos, gustaríanos escoitarvos e coñecer o 
que estades facendo, polo que abrimos un espazo de comunica-
cións, no que poderás contarnos o teu proxecto, investigación, 
reflexión...  

Envíanos a túa proposta antes do 20 de novembro a 
info@atfmgalicia.com indicando título, resumo e duración 
aproximada.

Asemade, nestes XI Encontros celebraremos tamén o 30 aniversa-
rio da Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia.

“ Re e n c o n t ro s ”

Sábado 27 de novembro de 2021
De 10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 horas
Salón de actos da Facultade de Psicoloxía 
Acreditaranse 8 horas de formación

XI ENCONTROS
GALEGOS 
DE TERAPIA FAMILIAR

M Á I S  I N F O R M A C I Ó N :
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