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          PPEERRFFIILL    PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
  

OObbjjeettiivvoo  pprrooffeessiioonnaall::  CCoonnttiinnuuaarr  mmii  ddeessaarrrroolllloo  pprrooffeessiioonnaall  eenn  eell  áárreeaa  ddee  PPssiiccoollooggííaa  EEdduuccaacciioonnaall      

iimmpplleemmeennttaannddoo  pprrooyyeeccttooss  oo  pprrooggrraammaass  ddee  iimmppaaccttoo  eedduuccaattiivvoo,,  ssoocciiaall,,  ccoommuunniittaarriioo  yy  ccuullttuurraall    

oorriieennttaaddooss  aall  eemmppooddeerraammiieennttoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,    llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo  ee  iinncclluussiióónn  ssoocciiaall..    

  

FFoorrttaalleezzaass::  SSooyy  ddiinnáámmiiccaa,,  ccrreeaattiivvaa,,  ccoonn  ffaacciilliiddaadd  ppaarraa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  iinntteerrppeerrssoonnaall  yy  rreessoolluucciióónn  ddee  

ccoonnfflliiccttooss..  MMii  vvooccaacciióónn,,  ccoommpprroommiissoo  yy  sseennttiiddoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ccoonnttrriibbuuyyeenn  aa  mmii  ccaappaacciiddaadd  ddee  

aapprreennddiizzaajjee  yy  aall  mmááss  óóppttiimmoo  ddeesseemmppeeññoo  aall  ttrraabbaajjaarr  eenn  eeqquuiippoo..    
                                      

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  
    

22001111  aall  pprreesseennttee  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess  

        MMaaggiisstteerr  eenn  ppssiiccoollooggííaa  eedduuccaacciioonnaall  

  

TTeessiiss  eenn  ccuurrssoo  RReepprreesseennttaacciioonneess  ssoocciiaalleess  ddee  llaass  tteeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn    

                              yy  ccoommuunniiccaacciióónn  eenn  ddoocceenntteess  ddee  pprriimmaarriiaa  yy  sseeccuunnddaarriiaa  ddee  CCAABBAA..  

  

22000044  --  22000099                                UUnniivveerrssiiddaadd  SSuurrccoolloommbbiiaannaa  ((HHuuiillaa  --CCoolloommbbiiaa))  

        PPssiiccóóllooggaa  

  

TTeessiiss  ddee  ggrraaddoo  CCuueerrppoo  ggooccee  yy  mmoorrttiiffiiccaacciióónn::  uunnaa  mmiirraaddaa  ppssiiccooaannaallííttiiccaa    

                              aall  ccaassoo  ssuubbccllíínniiccoo  ddeell  ssíínnttoommaa  aannoorrééxxiiccoo..  ((MMeenncciióónn  ddee  hhoonnoorr))  

  

            EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  LLAABBOORRAALL  
  
  

AAbbrriill  ––  AAggoossttoo  22001144  

PPrrooyyeeccttaarrgg  ((CCiiuuddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess))  

VVoolluunnttaarriiaa..  TTaalllleerr  ddee  ffoottooggrraaffííaa::  PPoossttaalleess  oottrraass  mmiirraaddaass  aa  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  aacccciióónn  

OObbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall::  BBrriinnddaarr  hheerrrraammiieennttaass  ttééccnniiccaass  yy  ccoonntteenniiddooss  bbáássiiccooss  ddeell  aarrttee  ffoottooggrrááffiiccoo  aa  jjóóvveenneess  

yy  aadduullttooss  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  eenn  ddooss  iinnssttiittuucciioonneess::  CCeennttrroo  ppssiiccoo--ppeeddaaggóóggiiccoo  AAccuuaarreellaa  yy  eenn  

ffuunnddaacciióónn  DDiissccaarrdd..  AA  ttrraavvééss  ddee  ttaalllleerreess  eennffooccaaddooss  eenn  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  iimmaaggeenn  ggrrááffiiccaa,,  pprroodduucccciioonneess  

ffoottooggrrááffiiccaass  yy  pplláássttiiccaass,,  ppaarraa  llaa  ccoonnffeecccciióónn  ddee  ppoossttaalleess  tteemmááttiiccaass  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ddiissttiinnttiivvooss  ddee  llaa  

iinncclluussiióónn  llaabboorraall  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd.. 

  

FFeebbrreerroo  ––  MMaayyoo  22001144  

EEqquuiippoo  ddee  aaccoommppaaññaanntteess  tteerraappééuuttiiccooss  ffrreeeellaannccee  ((CCiiuuddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess))  

AAccoommppaaññaannttee  tteerraappééuuttiiccoo  

OObbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall::  FFaavvoorreecceerr  eell  ddeesspplliieegguuee  ddee  mmeejjoorreess  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddeell  ssuujjeettoo  eenn  

ffuunncciióónn  ddee  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ssiinngguullaarreess  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuuppeerraarrssee  eenn  aaqquueellllooss  aassppeeccttooss  eenn  llooss  qquuee  

nnoo  ppuueeddee  ddeesseennvvoollvveerrssee  ppoorr  ssíí  mmiissmmoo,,  ddeebbiiddoo  aa  llaass  pprrooppiiaass  lliimmiittaacciioonneess  ddee  ssuu  aauuttoo  vvaalliimmiieennttoo  

ppssííqquuiiccoo..  OOffeerrttaannddoo  aappooyyoo  yy  ccoonntteenncciióónn  mmeeddiiaannttee  eessttrraatteeggiiaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  qquuee  ssee  vvaann  



ccoonnffeecccciioonnaannddoo  yy  aarrmmaannddoo  eenn  ssiittuuaacciióónn,,  ddee  mmaanneerraa  aarrttiiccuullaaddaa  eenn  eessppaacciiooss  ddee  ssuuppeerrvviissiióónn  ccoonn  llooss  

oottrrooss  aaccoommppaaññaanntteess  iinntteerrvviinniieenntteess  yy  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  oorriieennttaacciioonneess  ddee  ééll  oo  llaa  aannaalliissttaa..    
 

AAggoossttoo  ddee    22001111  --    DDiicciieemmbbrree  22001133  

IInnssttiittuuttoo  ddee  TTrraattaammiieennttoo  yy  RReehhaabbiilliittaacciióónn  AArrttiiccuullaarr  ((CCiiuuddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess))  

SSeeccrreettaarriiaa  

OObbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall::  CCoooorrddiinnaacciióónn  ggeenneerraall  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  iinnssttiittuuttoo..  MMaanneejjoo  ddee  aaggeennddaa  ddee  1122  

mmééddiiccooss..  AAssiiggnnaacciióónn  ddee  ttuurrnnooss,,  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  pprrááccttiiccaass  mmééddiiccaass  yy  cciirruuggííaass..  CCoonnttaaccttoo  ddiirreeccttoo  ccoonn  

ddiiffeerreenntteess  pprreeppaaggaass  yy  oobbrraass  ssoocciiaalleess..  RReecceeppcciióónn  ddee  ppaacciieenntteess..  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass..  
  

FFeebbrreerroo  ddee  22001100  --    MMaarrzzoo  ddee  22001111    

EEssccuueellaa  EElliissaa  BBoorrrreerroo  ddee  PPaassttrraannaa  ddee  pprriimmaarriiaa  yy  sseeccuunnddaarriiaa..  ((LLaa  AArrggeennttiinnaa--CCoolloommbbiiaa))  

EEdduuccaaddoorraa  ppssiiccoooorriieennttaaddoorraa  eenn  GGaabbiinneettee  PPssiiccoollóóggiiccoo..  

OObbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall::  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  cclliimmaa  eessccoollaarr..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  eessttrraatteeggiiaass  aa  ppaarrttiirr  ddeell  PP..EE..II..,,  

eevvaalluuaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  ddiiaaggnnóóssttiiccoo..  EEnn  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llooss  ccoooorrddiinnaaddoorreess  yy  ddoocceenntteess  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  

aannáálliissiiss  ddeell  rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo..  AAsseessoorrííaass  yy  aaccoommppaaññaammiieennttoo  aa  ddoocceenntteess,,  ppaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa  yy  

eessttuuddiiaanntteess..  TTrraabbaajjoo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarriioo  ccoonn  eell  áárreeaa  ddee  ppssiiccooppeeddaaggooggííaa,,  eessccuueellaa  ddee  ppaaddrreess,,  

ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ccoommiittééss  yy  pprrooyyeeccttooss  iinntteerriinnssttiittuucciioonnaalleess..    

  

JJuulliioo  22000088  ––  MMaarrzzoo  22000099  

FFuunnddaacciióónn  HHooggaarreess  CCllaarreett  ““LLaa  PPrriimmaavveerraa””..  CCoommuunniiddaadd  TTeerraappééuuttiiccaa..  ((NNeeiivvaa--CCoolloommbbiiaa))  

PPrrááccttiiccaa  PPrrooffeessiioonnaall  ––  PPaassaannttee  ((PPssiiccootteerraappeeuuttaa))  

OObbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall::  RReeaalliizzaarr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  oorriieennttaacciióónn  yy  aaccoommppaaññaammiieennttoo  ppssiiccoollóóggiiccoo  iinnddiivviidduuaall  yy  

ffaammiilliiaarr,,  aarrmmaarr  eenn  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  eell  ppaacciieennttee  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  vviiddaa,,  ccoooorrddiinnaarr  yy  ddeessaarrrroollllaarr  eessppaacciiooss  

eedduuccaattiivvooss  eennffooccaaddooss  eenn  tteemmaass  ddee  iinntteerrééss  ddee  llooss  ppaacciieenntteess,,  mmaanneejjoo  ddee  tteerraappiiaass  ddee  ggrruuppoo..  

PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  rreeuunniioonneess  ddee  ssuuppeerrvviissiióónn..  

  

JJuulliioo  ddee  22000066  ––  NNoovviieemmbbrree  ddee  22000099  

CCiinneecclluubb  CCiinneesstteessiiaa  ––  UUnniivveerrssiiddaadd  SSuurrccoolloommbbiiaannaa  

CCoo--ffuunnddaaddoorraa,,  ggeessttoorraa  yy  ccoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  CCiinneecclluubb  UUnniivveerrssiittaarriioo  CCiinneesstteessiiaa  

OObbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall::  pprroommoovveerr  llaa  mmiirraaddaa  ccrrííttiiccaa  yy  llaa  rreefflleexxiióónn  eenn  eell  eessppeeccttaaddoorr  aa  ttrraavvééss  ddee  cciinnee--ffoorrooss  

ddeessaarrrroollllaaddooss  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  cciiccllooss  tteemmááttiiccooss  ddee  cciinnee  ddee  ccoonntteenniiddoo  ssoocciiaall..  LLaass  pprrooppuueessttaass  ddeell  

cciinneecclluubb  ssee  eexxtteennddiieerroonn  aa  vvaarriiooss  mmuunniicciippiiooss  ee  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddeell  HHuuiillaa..  

((CCoolloommbbiiaa))  

  

          OOTTRROOSS  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAA  
  
  

IIddiioommaass      IInnggllééss  ccoommppeetteenncciiaa  bbáássiiccaa  pprrooffeessiioonnaall    

  

TTIICCss  yy  ssooffttwwaarreess  OOffffiiccee,,  AAddoobbee  ((PPhhoottoosshhoopp  //  IIlluussttrraattoorr)),,  rreeddeess  ssoocciiaalleess,,  ffoottooggrraaffííaa  ddiiggiittaall..  

  

MMaarrzzoo  ––  JJuulliioo  22001144  CCllíínniiccaa  PPssiiccoollóóggiiccaa  yy  PPssiiccootteerraappiiaass::  CCllíínniiccaa  ddee  AAdduullttooss..  FFaacc..  PPssiiccoollooggííaa  

ddee  llaa  uunniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess  CCáátteeddrraa  PPrrooff..  AAssoocc..  RReegg..  JJuuaann  RR..  

TTaauusskk..  

  

EEnneerroo  ––  MMaarrzzoo  22001144                      PPssiiccoollooggííaa,,  ÉÉttiiccaa  yy  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss..  FFaacc..  PPssiiccoollooggííaa  ddee  llaa  

uunniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess  CCáátteeddrraa  PPrrooff..  TTiitt..  RReegg..  JJuuaann  JJoorrggee  FFaarriiññaa    

                    

AAbbrriill  ––  DDiicciieemmbbrree  22001133    LLWW  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ((BBuueennooss  AAiirreess  --  AArrggeennttiinnaa))  

          TTaalllleerr  pprrááccttiiccoo  SSeelleecccciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  yy  PPssiiccoottééccnniiccooss  

          EEnnttrreennaammiieennttoo  eenn  eennttrreevviissttaa  llaabboorraall  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  eenn  ppssiiccoottééccnniiccooss  

  



AAggoossttoo--  NNoovviieemmbbrree  22001133          CCllíínniiccaa  ddee  NNiiññooss  yy  AAddoolleesscceenntteess..  FFaacc..  PPssiiccoollooggííaa  ddee  llaa  uunniivveerrssiiddaadd  ddee                                                            

                                BBuueennooss  AAiirreess  CCáátteeddrraa  úúnniiccaa  PPrrooff..  TTiitt..  RReegg..  MMaarrííaa  IIssaabbeell  PPuunnttaa..  

  

MMaarrzzoo  22001133  ––  aaccttuuaall       MMiieemmbbrroo  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddiirriiggiiddoo  ppoorr  eell  DDrr..  JJoosséé  AAnnttoonniioo  

CCaassttoorriinnaa  ((PPrrooyyeeccttoo  UUBBAACCyyTT  PP001111,,  ““PPrroobblleemmaass  tteeóórriiccooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  

iinnvveessttiiggaacciioonneess  eemmppíírriiccaass  eenn  ccoonnoocciimmiieennttooss  ssoocciiaalleess””))  ddeeppeennddiieennttee  ddeell  

IInnssttiittuuttoo  ddee  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  FFiilloossooffííaa  yy  

LLeettrraass..  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess..  EEnn  ccaalliiddaadd  ddee  IInnvveessttiiggaaddoorr  tteessiissttaa..  

  
  

  


