
 
 

 
LISTAXE PROVISIONAL PROPOSTAS RECIBIDAS– CONVOCATORIA TELEFORMACIÓN 2023 

 

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG), o 1 de xullo de 2022, publicou as bases da 

Convocatoria de propostas de accións formativas do COTSG en modalidade de teleformación para o 

2023.  

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes o 04 de novembro de 2022 ás 24.00 horas, infórmase 

de que as propostas recibidas foron:  

1. Col.1693. Acción formativa: Impacto da nova reforma na intervención con persoas con 

discapacidade. (100h) 

2. Colex.2091. Acción formativa: Aplicación de Boas Prácticas para a xestión de Centros de Día 

desde un modelo de ACP. (100h).  

3. Colex. 2533. Acción formativa: Traballo social en centros de atención a persoas maiores. (100h) 

4. Colex.2920. Acción formativa: Coidado emocional e psicolóxico das crianzas e adolescentes do 

sistema de protección de menores. (50h) 

5. Colex. 3131.Acción formativa: Fomentando a inclusión desde o Traballo Social: o colectivo 

LGTBI+ e as súas necesidades específicas. Recusos e axudas. (50h) 

6. Colex.3769. Acción formativa: Deseño de proxectos socioeducativos con perspectiva de xénero 

desde Traballo Social. (50h) 

7. Colex. 4065. Acción formativa: A intervención sociolaboral con persoas privadas de liberdade. 

(50h) 

A listaxe provisional de propostas recibidas que cumpren os requisitos fixados no punto 4 da convocatoria 

é a seguinte: 

1. Col.1693. Acción formativa: Impacto da nova reforma na intervención con persoas con 

discapacidade. (100h) 

2. Colex.2091. Acción formativa: Aplicación de Boas Prácticas para a xestión de Centros de Día 

desde un modelo de ACP. (100h).  

3. Colex. 2533. Acción formativa: Traballo social en centros de atención a persoas maiores. (100h) 

4. Colex.2920. Acción formativa: Coidado emocional e psicolóxico das crianzas e adolescentes do 

sistema de protección de menores. (50h) 

5. Colex. 3131.Acción formativa: Fomentando a inclusión desde o Traballo Social: o colectivo 

LGTBI+ e as súas necesidades específicas. Recusos e axudas. (50h) 



 
 

 

6. Colex.3769. Acción formativa: Deseño de proxectos socioeducativos con perspectiva de xénero 

desde Traballo Social. (50h) 

7. Colex. 4065. Acción formativa: A intervención sociolaboral con persoas privadas de liberdade. 

(50h) 

O persoal técnico do COTSG/Vogalía de Formación, valorará as propostas recibidas en base  aos 

criterios de valoración establecidos nas Bases (calidade técnica e metodolóxica do proxecto, á 

experiencia profesional, á formación complementaria,...) ás demandas colexiais e, de ser o caso, tendo 

en conta os resultados da votación da colexiación, e elaborará unha proposta de programación de ata 6 

cursos de teleformación para a súa aprobación pola Xunta de Goberno, prevista para o 30/11/2022. Unha 

vez aprobada a proposta pola Xunta de Goberno, publicarase e  abrirase un período de reclamacións de 

5 días hábiles. 

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2022. 

 

 

COTSG 


