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Les notícies de la setmana
La Fundació La Marató de TV3 busca projectes de recerca en
salut mental
Per optar al finançament, els projectes es podran inscriure al
web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals abans
del 2 de març.
Acredita’t com a expert o experta en les següents àrees de la
psicologia: educativa, intervenció social, forense i mobilitat i
seguretat. El termini segueix obert
Durant els pròxims mesos d’abril i maig finalitza el termini de
la via extraordinària transitòria per sol·licitar les acreditacions
del COP en aquests 4 àmbits d’intervenció.
Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral
de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere
El Departament d'Igualtat i Feminismes espera, fins l'11 de
febrer, la participació de la ciutadania, entitats, col·lectius no
constituïts formalment i d’altres agents socials.
Inscriu-te a les III Jornades Internacionals EDAI 2022, sobre
Autisme, Neurodesenvolupament i Salut Mental del 27, 28 i
29 d'abril
Els col·legiats i col·legiades del COPC tenen un 20% de
descompte en el preu de les jornades.

Col·labora en l'enquesta sobre comportament i terminis de
pagament de 2021 de la Plataforma Multisectorial contra la
Morositat
L’Encuesta sobre Plazos de Pago en España 2021 és
confidencial i només demana 3 minuts emplenar-la.

L’obra de teatre 'El Palmeral' amb un 20% de descompte per
a col·legiats i col·legiades fins al 27 de febrer
El Teatre Akadèmia allarga la promoció que et permet anar al
teatre a veure 'El Palmeral' per 18 €.
Recuperem la taula "Psicología y Pseudociencia" de la VIII
Jornada de Excelencia e Innovación en Psicología
Marino Pérez n'és el coordinador i hi participen Luis Botella,
Miguel Ángel Santed i José Ramón Fernández. Quatre veus
qualificades de l'àmbit acadèmic que demostren que el debat
científic a la psicologia i la psicoteràpia continua viu i que
l'acadèmia també es pot acostar a la professió.

Inscriu-te a les II Jornadas La Educación Fundamentos y
objetivos desde diferentes perspectivas sociales del COP
Cantabria
Els propers 18 i 19 de febrer tindran lloc unes Jornades que
podeu seguir en línia. Consulta'n el programa i les condicions
d'inscripció.

Recull de premsa
Per què els odiadors s'acarnissen amb dones famoses? És
essencial enamorar-nos? És dolenta la mandra? Fes clic al
recull i troba respostes!
Consulta el recull de premsa 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 Alternatives de Resolució de Conflictes
7/03/2022 | Curs: La gestió del silenci en el procés de mediació (formació híbrida)
9/03/2022 | Curs: Formació mediació online (formació en línia)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
17/02/2022 | Conferència: El plaer frustrat: una visió des de la Teràpia Breu
Estratègica (formació en línia)

22/02/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 1:
Desenvolupar competències personals per a l’abordatge de casos clínics (formació
en línia)
23/02/2022 | Taller: Pandèmia i emocions complexes II: La vergonya (formació en
línia)
24/02/2022 | Conferència: 1, 2, 3 hipnotitza'm (formació híbrida)
24/02/2022 | Taula Rodona: Intervencions en Intel·ligència emocional VI (formació
en línia)
26/02/2022 | Cicle: Entre el geni i la bogeria. Una aproximació al món de Vincent
Van Gogh. Taula Rodona (formació híbrida)
28/02/2022 | Conferència: Introducció a la comprensió dels traumes i el seu
tractament des de EMDR (formació en línia)
01/03/2022 | Conferència: Introducció a la teràpia a través de l’aventura: de la
consulta a la muntanya (formació híbrida)
03/03/2022 | Taula Rodona: Grups interdisciplinaris de reflexió sobre la pèrdua
perinatal en l´Hospital Vall d´Hebron (formació híbrida)
03/03/2022 | Conferència: La rosa dels vents en teràpia breu: 4 punts cardinals per
avançar en la psicoteràpia (formació híbrida)
03/03/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Reconceptualització del dolor
crònic i nous abordatges terapèutics (formació en línia)

Secció de Psicologia Coaching
02/03/2022 | Taller: La gestió assertiva del no i l’empowerment del sí (formació en
línia)
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en coaching&mentoring en les
organitzacions (formació en híbrida)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
25/02/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)
03/03/2022 | Taller: Estratègies per l'autocura (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa

18/02/2022 | Curs: Introducció a la reeducació des de la perspectiva psicodinàmica
(formació en línia)
21/02/2022 | Conferència: La relació de l’escola i la psicoteràpia amb infants i
adolescents. Experiències d’èxit (formació en línia)
02/03/2022 | Taula Rodona: Prevenció i punt (formació en línia)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
22/02/2022 | Conferència: Introducció al cicle sobre doble discriminació (formació
híbrida)
08/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Taula rodona: Dona i discapacitat
(formació híbrida)

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

Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
21/02/2022 | Taula Rodona: Estratègies per a millorar la qualitat de l'exercici
professional després de la formació acadèmica (formació en línia)
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (formació en híbrida)

Junta de Govern
7/02/2022 | Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: + fàcils, + potents
(formació en línia)

Juntes territorials
7/02/2022 | Jornada: Autolesions en infants i adolescents. Delegació Territorial de
Tarragona (formació presencial)
7/02/2022 | Conferència: Formació en tècnica de psicoteràpia dinàmica. Delegació
Territorial de Tarragona (formació híbrida)
9/02/2022 | Com fer estimulació cognitiva integradora en gent gran. Delegació
Territorial de Lleida (formació en línia)

Comissió de Psicoanàlisi

18/02/2022 | Conferència: Identitat sexogenèrica (formació en línia)

Direcció postal

Telèfon & fax

Correu electrònic

Web

C/ Rocafort, 129 08015 Barcelona

+ 932 478 650
+ 932 478 654

copc@copc.cat

www.copc.cat
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