Sábado 26 de marzo de 2022 la)
De 09:30 ás 12:30 horas (Hora españo
A través da plataforma
Acreditaranse 3 horas de formación

Seminario en liña

Carlos Álvarez García

Familias no proceso de transición de xénero: papel, necesidades e acompañamento
Entre 1993 e 2008, desenvolveu a súa labor profesional como psicólogo clínico na Unidade de Rehabilitación Psiquiátrica e desde entón ata o ano 2020, foi psicólogo clínico na Unidade de Saúde Mental 4 do
CHUS. Foi supervisor en terapia familiar ata o ano 2010 na Unidade "Venres clínico" na Facultade de
Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
Na actualidade, exerce a psicoloxía na Unidade Hospitalización Infanto-Xuvenil e no servizo de endocrinoloxía na Unidade de xénero e Unidade de cirurxía bariátrica do Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela. Ademais, é profesor titor no Departamento de Psicoloxía da Personalidade no
centro asociado da UNED de Pontevedra.

PRESENTACIÓN DO SEMINARIO
A comunicación dun cambio de identidade de xénero nunha familia vai afectar a todo o sistema. Hai familias con recursos
suﬁcientes como para afrontar e manexar ese cambio, facer unha boa aceptación e conseguir un proceso adecuado sen
ningunha axuda. Outras familias, en cambio, van necesitar dun acompañamento que lles guíe e axude durante todo ou unha
parte dese proceso.

PROGRAMA
• Introdución: Contexto de traballo, conceptos básicos e diﬁcultades.
• Transxénero e familia: Etapas e diﬁcultades que poden atravesar os membros da familia.
• Traballo coa familia: Obxectivos, sesións individuais, sesións familiares sen o familiar transxénero e sesións conxuntas.
• Conclusións do seminario.

Formulario editable

PREZOS

• Asociados/as da ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 €
• Colexiados/as do COPG e do COTSG: 15 € (2)
• Estudante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 10 € (3)
• Desempregados/as: 10 € (4)
• Outros/as profesionais: 20 €

Seleccione...
Tipo de inscrición

(1)

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia
Número de conta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Nome e apelidos

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.

Enderezo

Teléfono: 615 207 595
C.P.

Localidade

Teléfono

Email

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

(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.
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.

