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DOCENTE Ana Isabel Martínez Arranz (G-2573).

Quenda de Garda Psicolóxica Especializada e Permanente para Mulleres e os seus Fillos e Fillas
Menores, afectados/as por Violencia de Xénero na Comunidade Autónoma de Galicia do Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia.

ORGANIZA

COORDINAN Fátima López Rodríguez (G-2712) e Rubén Villar Trenco (G-3353).

16 horas.

DATA E
HORARIO

Venres, 7 de outubro de 2022. De 10:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 19:30 horas.
Sábado, 8 de outubro de 2022. De 10:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 19:30 horas.

LUGAR Por determinar en Santiago de Compostela.

PRAZAS 50.

DIRIXIDO A Membros que forman parte da Quenda de Garda Psicolóxica Especializada e Permanente para
Mulleres e os seus Fillos e Fillas Menores, afectados/as por Violencia de Xénero na Comunidade
Autónoma de Galicia do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
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DURACIÓN

 
Curso "Cultivo da presenza compasiva"
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Curso "Cultivo da presenza compasiva"

PROGRAMA

Benvida e presentación do que imos facer.
Anclándonos na Presenza.

Que entendemos por presenza, na nosa vida e en terapia.
Como cultivala. De onde partimos e cara a onde vai a nosa intención.

Que é e que non é a compaixón e a AC.
Definición e compoñentes de Compaixón e AC.
Falsas crenzas.
Diferenza coa empatía e a autoestima.

Investigación sobre mindfulness e sobre Compaixón e AC.
Por que é importante o Cultivo da Presenza Compasiva nas profesións de axuda.

O sufrimento forma parte da vida.
Compaixón sosteñible: A dor da conexión e a fatiga do coidador.

Bases biolóxicas e neurofisiolóxicas da compaixón.
Mecanismos de acción e beneficios.
Compaixón como motivación organizadora da mente.
Comprensión compasiva do cerebro.
Análise funcional das emocións.
A regulación emocional e os Sistemas de regulación emocional.

Darnos de conta-Validación-Regulación emocional.
Sistemas de Regulación Emocional.

Cultivando o "Eu compasivo" e o mellor de ti, como áncora.
Os múltiples "Eus" internos.
Da Voz crítica á Voz Compasiva.

Abrirnos ás emocións difíciles.
Etapas de aceptación.
Traballar coas emocións difíciles desde o mindfulness e a AC.

O poder da intención.
Ser unha base segura. Abrirnos sen perdernos.
Ferramentas e recursos.
Presenza encarnada e autocoñecemento.
Aceptación Radical e Resoar.

O que é máis útil.
Pechando.

PARTE I: QUE É E QUE NON É E PARA QUE DA PRESENZA, A COMPAIXÓN E A AUTOCOMPAIXÓN.
1.

2.

3.

4.
5.

PARTE II: ACHEGAS DA TERAPIA CENTRADA NA COMPAIXÓN E DA AUTOCOMPAIXÓN.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

PARTE III: QUE NOS PROPORCIONA A COMPAIXÓN COMO TERAPEUTAS.
1.

2.
3.
4.
5.

PARTE IV: QUE NOS LEVAMOS.
1.

2.
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Curso "Cultivo da presenza compasiva"

OBXECTIVOS

Acercarnos de forma teórica e vivencial ao que é a compaixón e a autocompaixón.
Comprender as bases biolóxicas e neurobiolóxicas que as sustentan, así como os mecanismos de acción.
Coñecer o sustento científico e de investigación que hai detrás.
Proporcionarnos unha base teórica e práctica compasiva na intervención terapéutica, pero tamén a nivel
persoal.
Proporcionar ferramentas útiles para unha intervención máis humana, máis presente e compasiva.
Aprender a detectar e validar como estamos como medio para poder regularnos e converternos nunha base
segura, unha presenza compasiva.
Proporcionar unha oportunidade de traballo vivencial e persoal que nos axude a abrirnos de forma sostible
ao noso sufrimento, e ao das persoas coas que traballamos no noso entorno.

METODOLOXÍA

O enfoque teórico, as prácticas e os exercicios que faremos serán todos relacionados co mindfulness, a
compaixón, a autocompaixón e a terapia centrada na compaixón.

Será experiencial e práctico, a intención é que as distintas prácticas e exercicios nos permitan ir sentindo e
integrando a parte teórica e conceptual que se presente.

Utilizaremos o compartir tanto en grupos pequenos como en grupo grande, o que vaia xurdindo con cada
proposta de práctica ou de exercicios.
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Curso "Cultivo da presenza compasiva"

A través do correo electrónico do COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitindo o boletín de inscrición ou a
través da Sede Electrónica do COPG. Respectarase rigorosamente a orde de entrada das inscricións
realizadas.

O curso terá un mínimo de asistentes, podendo suspendelo o Colexio no caso de non obter un número de
suficientes inscricións.
 
Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por e-mail a admisión ou non admisión.
 
Ao finalizar o curso entregarase o correspondente certificado de asistencia, para o que será necesario ter
asistido ao 80% das sesións.
 
 
Último día de inscrición: 23 de setembro de 2022.

INSCRICIÓN

ANA ISABEL MARTÍNEZ ARRANZ (G-2573).

Psicóloga habilitada para o exercicio de actividades sanitarias. Acreditada como psicóloga de emerxencias polo Consejo
General de la Psicología. Máster en mindfulness pola Universidad de Zaragoza. Instrutora do Programa Oficial de
Adestramento no Cultivo da Compaixón -CCT-, programa da Universidad de Stanford e do Compassion Institute, instrutora
do Programa Oficial MSC, Mindful Self-Compassion, Center for Mindful Self-Compassion. 

Práctica privada no Centro de Psicoloxía Claves, en Vilagarcía de Arousa desde fai 22 años. Coordinadora do Grupo de
Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do COPG de decembro de 2006 ata abril de 2019. Psicóloga
en Servizos Sociais no Concello de Camariñas desde o 2002 ata setembro de 2021. Impartiu multitude de formación para
profesionais da psicoloxía, como para outros profesionais ao longo de todos estes anos de experiencia. Tanto a nivel de
Galicia como fóra da nosa comunidade. 

Actualmente a súa formación e o seu interese profesional e persoal vai dirixido cara ao mindfulness e o cultivo e a difusión
da compaixón e a autocompaixón. Esta intención é a que lle moveu o ano pasado a deixar o seu traballo en Camariñas e
dedicarse ao que é máis importante neste momento da súa vida. 

Forma parte da Comisión de Autocoidado do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: https://autocoidado.copgalicia.gal/.
Comisión que promove o autocoidado como forma de SER e ESTAR entre os distintos profesionais que traballan con persoas
e entre a poboación en xeral. 

Dentro del crearon e co-coordina a Área de Mindfulness e Compaixón do Espazo de Autocoidado:
https://autocoidado.copgalicia.gal/mindfulness. 

Desde esta área crearon, impartiron e coordinaron as dúas edicións que fixeron o ano pasado do Programa de Mindfulness e
Compaixón, dirixido á poboación en xeral. E tamén crearon, coordinaron e impartiron o espazo online semanal para a
práctica do mindfulness Sentarmos Xunt@s. Este espazo está vixente desde abril do ano pasado e durante este ano é
continuo ata xuño. Así como outras actividades dirixidas a profesionais da psicoloxía como a impartición do Programa CCT,
Adestramento no Cultivo da Compaixón e o MSC, Programa Oficial de Mindful Self-Compassion. 

DOCENTE

https://autocoidado.copgalicia.gal/mindfulness

