PROCEDIMENT DE SOL·LICUD DEL SEGELL DE GARANTIA FORMATIVA DEL
COPC
EL Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya pot avaluar, en resposta a les demandes de les
associacions i entitats que ho sol·licitin, el reconeixement de les seves activitats formatives com
a formacions que reuneixen els criteris de qualitat necessaris i exigibles com per rebre el suport
del COPC. En aquest document es recull el procediment a seguir per sol·licitar-ho, així com, els
deures i compromisos que les entitats sol·licitants assumiran.

Tipologia de Segell de Garantia Formativa
Existeixen dos tipus de reconeixements que poden ser cursats:
Segell d’Interès per la Professió del COPC.
Aquesta concessió està adreçada a les formacions que tenen com a públic objectiu
exclusivament als professionals de la psicologia, i en tot cas, a metges psiquiatres. També
inclouríem als estudiants del grau de psicologia.

Segell de Qualitat Formativa del COPC.
Aquesta concessió està adreçada a les formacions que tenen com a públic objectiu als
professionals de l’àrea de la psicologia, així com, a altres professions sanitàries (infermeres,
metges, etc.)
No seran objecte d’anàlisis aquelles formacions que tinguin un ventall de professionals
associades que siguin de diferents disciplines i que, per lo tant, es pugui interpretar no adient
per la diversitat de professions a la que va adreçada la formació.

Als segells s’especificaran els anys de durada de cada formació i/o l’edició per a la que s’atorga
el segell.
En forma de jpg, aquesta garantia formativa es podrà adjuntar als programes docents que cada
col·lega, gabinet o societat de psicologia portin a terme en el desenvolupament de la seva
activitat professional.
La sol·licitud la farà sempre un col·legiat o col·legiada a títol individual o com a representant
d’una entitat o societat.

Compromisos de les entitats sol·licitants
1. La sol·licitud i documentació de les activitats formatives a valorar s’hauran d’entregar 2
mesos abans de l’inici de cadascuna amb tota la documentació necessària:









Detall de l’àmbit d’intervenció de l’entitat sol·licitant i missió. Relació dels membres
de l’entitat que estan col·legiats i % sobre el total.
Programa de l’activitat formativa
Calendari de realització
Públic al que va adreçada la formació
Quadre docent de l’activitat amb el currículum professional de cadascun i on
s’especifiqui l’experiència docent que aporta.
Els docents, hauran de ser majoritàriament psicòlegs col·legiats o adscrits als seus
col·legis / ordres.
Certificat de col·legiació de cada docent en el col·legi professional del qual formi part
(excepte si està col·legiat al COPC)
Model d’avaluació de satisfacció de l’activitat formativa a entregar als alumnes.

2. Al finalitzar l’activitat s’haurà d’entregar al COPC un informe final de l’activitat formativa
on s’inclogui el detall d’alumnes matriculats i els alumnes finalitzats, així com, les
valoracions de les enquestes d’avaluació del curs (amb signatura de l’alumne).
3. S’ha d’entregar una sol·licitud per activitat formativa. Aquestes han de tenir un mínim
de 75 hores formatives.
4. La vigència del segell atorgat estarà associat a l’edició pel que es sol·licita, al finalitzar,
s’haurà de tornar a fer la sol·licitud.
5. En casos de renovacions de segells ja atorgats, s’especificaran les diferències respecte a
la documentació entregada per valorar la última.
6. Els centres formatius hauran d’oferir als col·legiats del COPC un descompte d’inscripció
d’un 20%.

El COPC es reserva el dret de no concedir o retirar la concessió d’aquesta
garantia en els següents casos:
A.- Mal us del segell de garantia ; ús diferent al sol·licitat ; ús repetitiu no renovat del
mateix (curs lectiu) o us per formacions annexes, o diferents a las concedides.
B- Inadequada relació preu-qualitat. Cost del curs que pugui ser considerat abusiu
respecte de les hores lectives i/o condicions de la docència .
C- Que la persona , el docents o docents, o els representants de la entitat sol·licitant
s’hagin vist immersos o implicats en conflictes sobre mala praxi docent o d’intervenció,
sent receptors de critiques, dubtes o denuncies objectives diverses sobre la seva praxis
professional en relació a la qualitat, garantia , o solvència de les seves ofertes i/o
comportament docent o publicitari.
D- Que la persona o entitat sol•licitant o els seus representants tinguessin oberts o en
curs expedients deontològics, nacionals o estrangers, o tenir sancions pendents de
compliment.


Les jornades o congressos sense afany de lucre amb les que el COPC col·labori podran
demanar la mateixa garantia, podent incorporar en el seu defecte el logo institucional
del COPC que no podrà romandre estable en cap web o blog sense conveni exprés.

COMPROMÍS ACCEPTACIÓ NORMATIVA

_________________, com a Director/a del ______________ i en representació seva,
amb domicili a _____________, amb NIF ____________, EXPOSA:

I.- Que aquesta institució organitza el curs _________________, que tindrà lloc a
__________ del dia _____________ a _________.

II.- Que en l’esmentat curs s’utilitzarà la imatge corporativa del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya.

III.- Que aquesta institució utilitzarà la imatge corporativa única i exclusivament pel curs
______________ que s’impartirà durant l’any acadèmic ________.

IV.- Que aquesta institució coneix i accepta la reserva del dret del COPC a retirar la
concessió d’aquesta garantia, següents els casos exposats anteriorment.

IV.- Que aquesta institució coneix i accepta la normativa de sol·licitud de segell de
garantia formativa del COPC i els compromisos associats.

I en prova de conformitat, signo el present consentiment,
a Barcelona __________________________________

Nom i Cognoms________________________________________________________
Càrrec dins l’entitat _____________________________________________________

Signatura ____________________

