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NOTA: A renuncia ás prazas adxudicadas dará dereito á devoluciíon da matrícula abonada, sempre que
a comunicación se produza antes da finalización do prazo de inscrición do curso que se trata (en
termos xerais antes dos cincos días naturais ao comenzo da acción formativa), ou por causa de forza
maior xustificada documentalmente.  



1.RESUMO DO CURSO 
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2. OBXECTIVOS

40 horas

Do 03 de outubro ao 03 de decembro
de 2022

Online con sesións de
videoconferencia.

Colex. en activo:

Non colexiados/as:

65€,  agora: 37,5€

95€, agora: 65€

Colex. en desemp.: 55€, agora: 27,5€

Dotar ás persoas profesionais de traballo social
do marco de referencia de atención ao final da
vida.  
Coñecer as ferramentas existentes das que
dispoñemos desde o traballo social  para facer
efectiva a nosa labora profesional. 

Examinar as realidades ás que se enfrontan
as persoas ao final da súa vida. 
Establecer o marco ético de intervención.
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Módulo 1. Contexto sociocultural (maiores-morte)

3. CONTIDOS

Módulo 2. Atención psicosocial ao final da vida

Módulo 3. Atención e mediación con familiares

Módulo 4. Defensa dos dereitos das persoas ao
final da súa vida

Módulo 5. Ética na intervención. Análise de
casos prácticos

4. PERSOAS DESTINATARIAS
Persoas diplomadas e/ou graduadas en Traballo Social así como outros/as profesionais do ámbito social que
desexen ampliar os seus coñecementos nesta temática.

5. CALENDARIO
O curso consta de 40 horas que se impartirán desde o 3 de outubro ao 3 de decembro de 2022.

VIDEOCONFERENCIAS DATAS HORARIO

Sesión 1

Sesión 2

07/10/2022 16:00-20:00

10:00-14:0008/10/2022
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6. METODOLOXÍA

Participativa e revisión bibliográfica. Dúas sesións virtuais de 8 horas de duración e un exercizo práctico con
periodicidade bisemanal. Interacción continua entre profesora e alumnado.
A formación online realizarase a través da plataforma Moodle.

HORARIO

7. AVALIACIÓN
40% as sesións virtuais (20%+20%)
40% os exercizos prácticos
20% exercizo final
(mínimo necesario para APTO o 80% da avaliación)

8. DOCENCIA
Noelia Ordieres Buarfa-Mohamed

Traballadora social especialista en atención e
investigación dos coidados e os dereitos do paciente
ao final da vida. Máster en protección xurídica das
persoas e os grupos vulnerables. Traballadora social
en emerxencias con experiencia en intervención e
dirección de equipos. Escritora, columnista e locutora
do programa de radio “El Suañacóptero” adicado ao
traballo social. 
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Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia


