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Ficha técnica
NOME DA XORNADA

PLANIFICACIÓN CENTRADA NA PERSOA (PCP)

CONTIDOS
O desenvolvemento xeral da acción formativa ten un formato dinámico, co obxectivo de que se podan levar a cabo
estratexias de traballo en grupo e/ou individuais, co fin de experimentar do xeito mais directo os diferentes
aspectos do proceso de planificación centrada na persoa.
1.-Con quen e para qué traballamos?. a “orientación a persoas”
 ObXectivo: o benestar e os deritos
 A cidadanía e a felicidade como meta
2.- Calidade de vida e ética como eixes da PCP
3.- Bases teóricas da planificación centrada na persoa
4.- O proceso de planificación
 creación de círculos de apoio
 facilitador
 deseño do plan personalizado de futuro
 avaliacion de resultados persoais
5- As ferramentas da PCP: os mapas persoais
6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 dinámicas de traballo en equipo
 aplicación de ferramentas de planificación centrada na persoa
 contraste de experiencias cos servizos da ASOCIACION BATA. Procesos de inclusión e de planificación
persoal

PERFIL DOCENTE
 FAUSTO GARCíA REY. Psicólogo. Director técnico do servizo de adultos da asociación
BATA. Membro da Rede de Consultoría de Plena Inclusión. Coach executivo.Formador
especializado en Planificación Centrada na Persoa e calidade de vida.
NÚMERO DE HORAS CURSO
6 horas
DATAS DE REALIZACIÓN
Sábado,29 de setembro de 2018
HORARIO
De 10:00 a 14:00 horas / De 16:00 a 18:00 horas
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LUGAR DE REALIZACIÓN
CENTRO CIVICO A PONTE
RUA EULOGIO GOMEZ FRANQUEIRA 37 1
32003 Ourense
DESTINATARIOS
Profesionais, directivos e voluntarios en entidades sociais (> 16 anos)
NÚMERO DE PRAZAS
25 PRAZAS. POR ORDEN DE INSCRICION

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN

15/09/2018
Comunicarase a admisión ó e‐mail indicado na ficha de inscrición
o día 18 de setembro de 2018.
SOLICITUDES

Para inscribirse : Enviar vía e‐mail a calidade@acrasburgas.com :
• Ficha de inscrición e LOPD cumplimentada.
• Copia do xustificante bancario de ingreso de cuota no nº de conta bancaria de Asociación
Recreativa As Burgas:ES34 2080 5342 5230 4000 0908 indicando como Concepto: Nome
a apelidos do/a alumno/a – Xornada PCP
SE SE DESEXA FACTURA INDICAR A NOME A QUEN VAI DIRIXIDA
En caso de cubrirse o aforo notificaráselle as persoas que non sexan admitidas e reembolsarase
o importe inicialmente abonado de pago de inscrición.
Tras a confirmación da praza non se rembolsara o importe abonado, no caso de producirse
algunha baixa.
Á hora de seleccionar os participantes do curso, primarase por esta orde:
1. Ser profesional, directivo ou voluntario de Asociación Recreativa As Burgas.
2. Ser profesional de entidades federadas de Fademga Plena inclusión Galicia.
3. Orde de chegada da solicitude.
Prezo:
• Gratuito: para profesionais, directivos e voluntarios de Asociación Recreativa As Burgas.
• 30 euros: só asistencia a xornada.
• 40 euros: asistencia a xornada+comida:
Comida: CAFETERIA RIAS BAIXAS
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, 55, 32001 Orense,
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NOME DO CURSO

PLANIFICACIÓN CENTRADA NA PERSOA (PCP)

Nome e
apelidos
Data de
nacemento

DNI

Enderezo
Concello

Código Postal

Provincia

Teléfono

E-Mail

Entidade á
que pertence

Modo de
asistencia




Asistirá só á xornada.
Xornada + Comida. No caso de
precisar dieta específica, indicar
cal:_________________ ____

Perfil do
alumnado





Profesional
Voluntario/a
Directivo/a

Mediante a sinatura da presente ficha:


Inscríbome á formación “PLANIFICACIÓN CENTRADA NA PERSOA (PCP)”.



Acepto a recollida dos datos de carácter persoal que sexan precisos para o desenvolvemento da actividade, así
como a cesión dos mesmos as entidades xestoras de formación (P.ex. A) e todas as entidades que colaboran no
financiamento deste proxecto coa finalidade de xestionar e xustificar a realización da actividade.



Asociación Recreativa As Burgas dacordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal,
infórmame que os datos que proporciono pasarán a formar parte dun ficheiro responsabilidade de Asociación
Recreativa As Burgas con domicilio Rúa das Burgas, 10 A Valenzá -32920 Barbadás (Ourense). A finalidade deste
ficheiro é levar a cabo a información e formación a voluntarios. Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do
seu DNI.
-CONSENTIMENTOS-



Dacordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, salvo que marque a
casiña de embaixo, dou o meu consentimento para que me remitades información sobre actividades e servizos
de Asociación Recreativa As Burgas que poidan ser da miña interese. □ NON desexo conceder dita autorización
 Salvo que marque a casiña de embaixo, dou autorización e consentimento para a toma das miñas imaxes e a súa
posterior difusión e publicación na páxina web, redes sociais, folletos, así como na memoria de actividades da
asociación, plan de acción, boletíns informativos, prensa e outros medios de comunicación, coa finalidade de
promocionar e divulgar as actividades da mesma. □ NON autorizo a toma e a publicación da miña imaxe.
 No caso de menores de idade (debe tamén asinar o representante legal):
D./Dna...................................................................., con DNI...................., como representante legal de
D./Dna.............................................................., con DNI............... .....: Acepto que participe nesta acción formativa,
tendo en conta as características, as actividades e o tempo establecido por esta entidade para as aprendizaxes que se
van desenvolver.
_____________________________, a ___ de Setembro de 2018
Asinado do alumno/a

