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Obradoiro 

Como profesionais, tamén sentimos... 

contidos 
Este obradoiro é un espazo vivencial teórico-práctico. Nel 

facilítanse exercicios que permiten a cada participante 

experimentar desde a súa experiencia profesional e vital, e a un 

tempo ofrécense claves de comprensión teórica. 

Ao desenvolver o noso traballo profesional con persoas en 

situación de vulnerabilidade enfrontámonos a diario a retos: 

Como traballar sen estresarme? Como conectar emocionalmente 

para escoitar ben e escoitarme, contando comigo, co meu corpo, 

co que sinto? Que facer co que sinto? Como soster persoas e 

situacións mantendo a distancia adecuada para non esgotarme? 

Como colocarme para poder gozar co que fago? 

Este obradoiro axuda a escoitar as emocións e sensacións 

corporais, saber recoñecelas e confiar nelas. É un espazo para 

aprender a soltar e/ou transformar todo iso que nos provoca 

malestar (estres, cansanzo, indiferenza, enfado, depresión, apatía, 

distanciamento, tristura…). E aprender a integrar aquilo que nos 

produce benestar (alegría, interese, vitalidade, entusiasmo, 

creatividade, satisfacción, felicidade, implicación, tranquilidade, 

confianza… para asentarnos nese chan de bo trato. 

7 de outubro 

Santiago de Compostela 



Obradoiro 

Como profesionais, tamén sentimos... 

facilitadora 
Tareixa Ledo 

Desde a súa formación inicial como licenciada 

en Socioloxía (Deusto 1985), a súa experiencia 

laboral de máis de 30 anos centrouse sempre 

en facilitar a transformación a nivel social, 

grupal e persoal. 

A partir do ano 2007 iniciou unha formación en Estudos de 

Xénero na Universidade de Vigo (Posgrao 2007-2008) e en 

Terapia do Reencontro con Fina Sanz, na Universidade de 

Alcalá de Henares (Máster en Autocoñecemento, sexualidade e 

relacións humanas (2007-2008), Experta en Coordinación de 

Grupos Comunitarios para a Saúde (2009) e Máster de 

Educación Sexual para a Saúde Comunitaria e Terapia Sexual 

(2011-2012) 

Desde entón facilita espazos individualizados e grupais de 

Terapia de Reencontro, unha metodoloxía con perspectiva 

de xénero que traballa o autocoñecemento para o cambio e as 

relacións humanas para o bo trato. 

7 de outubro 

Santiago de Compostela 
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lugar 

data e horario 
Sábado 7 de outubro. 

De 10:00 a 19:00  7 h. lectivas 

Santiago de Compostela. 

Local Sociocultural de Pontepedriña 

Rúa Amor Ruibal, 26, baixo 

Ver ubicación  

https://www.google.es/maps/place/R%C3%BAa+de+Amor+Ruibal,+26,+15702+Santiago+de+Compostela,+A+Coru%C3%B1a/@42.8678595,-8.5488778,17z/data=!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0xd2efe3c59daf7d1:0xa33760ec682add52!2sR%C3%BAa+de+Amor+Ruibal,+26,+15702+Santiago+de+Comp
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a ter en conta... 
O xantar, aínda sen ser parte do obradoiro como tal, 

enténdese como un espazo de encontro que forma parte da 

actividade. Será común nun lugar próximo e económico (non 

incluído na cota). Se algunha persoa ten algún motivo que lle 

impida xantar alí, debe avisar con antelación. 

 

Cada participante precisa traer: 

 roupa cómoda e calcetíns 

 unha manta 

 dous coxíns 

 cinco xornais 

 un caderno 

 

É importante a puntualidade, para aproveitar o tempo ao 

máximo. 



Cotas de inscrición 

 Colexiadas/os en desemprego e/ou amigas/os do Ceesg: 35€ 

 Colexiadas/os en activo: 45€ 

 Non colexiadas/os: 87€ 

Procedemento 

1. Cubrir o formulario que se atopa na web www.ceesg.org (enlace) 

2. Enviar o xustificante de pago e no seu caso copia da tarxeta de 

demandante de emprego a ceesg@ceesg.org ou ó fax 981938274.  

Nº de conta  ES41-0081-0499-61-0001046708 (Banco Sabadell)   

A inscrición non se considerará completada ata que non se realicen os dous 

pasos. Unha vez recibida a inscrición completa, confirmarase por parte do 

Ceesg a través de correo-e. 

Prazo 

Poderá realizarse a inscrición ata o 1 de outubro. 

A adxudicación de prazas farase por orde de inscrición. 

Normativa 

Podes consultar as normas da formación organizada polo Ceesg na web 

http://www.ceesg.org/formacion/formacion-ceesg/normativa 

inscricións 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq3A5Jazj18do7WgTGkmKecyd_KRXjL4MCuM6MUqJHpzNPYw/viewform?usp=send_form
http://www.ceesg.org/formacion/formacion-ceesg/normativa

