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Les notícies de la setmana

El COPC presenta un nou web corporatiu
El programari informàtic de gestió col·legial també es renova
en benefici de les persones col·legiades.
Vols familiaritzar-te amb el nou web del COPC? Para atenció
a aquests recursos!
Els diferents departaments del COPC han preparat per a tu
una pàgina de preguntes freqüents i un seguit
de videotutorials amb els bàsics del nou web.
Nou conveni de col·laboració amb TEA Edicions: com usar els
tests de la Biblioteca a partir d'ara?
El nou funcionament del servei de préstec de tests s'estrena
de la mà del nou web, a primers de febrer.
Programa de subvencions per a empreses i persones
autònomes per renovar les seves solucions digitals: PIMEC
t’ajuda a sol·licitar-les
Prement sobre el títol de la notícia, trobaràs informació sobre
la sessió informativa.
Psiara, l'article de la setmana: Mirades de futur cap a
l’especialitat de psicologia jurídica
El Grup de Treball de Psicologia Jurídica fa un repàs
cronològic a la creixent trajectòria de l'especialitat des del seu
naixement el 1980, tot valorant el seu present i els seus
reptes de futur.
El COP publica un manifest, preocupat per la nova proposta

de reforma del RETA per les i els psicòlegs autònoms
Les quantitats de quotes anunciades són, diuen,
desproporcionades a la realitat de les i els psicòlegs autònoms
i no compleixen amb l'objectiu d'ajudar els que facturen
menys.
El Col·legi facilita l’accés de les persones col·legiades i
precol·legiades a l’administració pública gràcies a la signatura
d’un conveni amb Formar-te Espai de Futur
L’acadèmia de preparació d’oposicions oferirà preus molt
avantatjosos i la possibilitat de seguir els seus cursos en tot el
territori.
Dia Mundial contra el Càncer: la recuperació integral de la
persona passa per la psicologia
El COPC elabora un document per sensibilitzar sobre
l’imprescindible paper de la psicooncologia i una selecció dels
millors llibres per saber-ne més.

Recull de premsa
La mort de René Robert, com pot afectar el consum de porno
en adolescents, quan se'ns considera "vells" i moltes coses
més
Consulta el recull de premsa d'avui per posar-te al dia de tot allò
que es parla als mitjans entorn el món de la psicologia i la feina del
nostre dia a dia com a professionals del sector.

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
10/02/2022 | Conferència: Addiccions Comportamentals. Característiques.
Prevalença. Tipus. Factors de risc i de protecció. Pautes en la intervenció (formació
online)
14/02/2022 | Conferència: Reptes a la feina amb les famílies i pacients amb
trastorns de conducta (formació híbrida)
16/02/2022 | Taller: Com ser un professional de la psicologia a domicili (formació

online)

17/02/2022 | Conferència: El plaer frustrat: una visió des de la Teràpia Breu
Estratègica (formació online)
22/02/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 1:
Desenvolupar competències personals per a l’abordatge de casos clínics (formació
online)
23/02/2022 | Taller: Pandèmia i emocions complexes II: La vergonya (formació

online)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
11/02/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació online)
15/02/2022 | Curs: Prevenció de violències masclistes per a l'acompanyament a
joves (formació online)
25/02/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació online)

Secció de Psicologia Jurídica
11/02/2022 | Mòdul d’Introducció al curs i a la pràctica forense (Curs
d'Especialització en Psicologia Forense 2022) (formació semipresencial)
11/02/2022 | Curs d'Especialització en Psicologia Forense 2022 (formació
semipresencial)

Secció de Psicologia Neuropsicologia
24/02/2022 | Conferència Neuroday: Pronòstic neuropsicològic en pacients
pediàtrics amb epilèpsia refractaria lesional focal. Tesi Doctoral (formació online)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
22/02/2022 | Conferència: Introducció al cicle sobre doble discriminació (formació
híbrida)

Secció de Psicologia de les Organitzacions i el Treball
11/02/2022 | Programa d'Especialització en PSITORH-Reclutament, Selecció i
Avaluació: captació, atracció i selecció de talent en el segle XXI (formació online)
21/02/2022 | Taula Rodona: Estratègies per a millorar la qualitat de l'exercici
professional després de la formació acadèmica (formació online)
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informem que les dades personals i adreça de correu electrònic, recollides de la persona interessada, seran tractades sota
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Comerç Electrònic (LSSICE), si no desitgeu rebre més informació sobre els productes i/o serveis del COPC, podeu donarvos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.
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