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Les notícies de la setmana
Comunicat dels col·legis professionals de l’àmbit de la salut
de Catalunya sobre la necessitat de mantenir els fons estatals
COVID-19
Les corporacions recorden que la pandèmia i els seus efectes
no han acabat i reclamen que es consolidin els recursos
addicionals.
La campanya de lluita contra l’intrusisme 2021 del COPC rep
el reconeixement i el finançament per part del Consejo
General de la Psicología com a activitat considerada
prioritària
El COP va comunicar recentment els projectes o propostes
escollits per rebre les ajudes del COP d’entre les proposades
pels diferents col·legis de l’estat.
El COPC obre la convocatòria 2022 d’ajuts 0’7 per a
projectes socials de cooperació al desenvolupament i/o
projectes humanitaris relacionats amb l’àmbit de la psicologia
El Col·legi destina una partida pressupostària de 20.000 € a
repartir entre els projectes seleccionats i la data límit de
recepció de propostes serà el 8 d'abril de 2022.
Fons Europeus Next Generation: s'obre ja la convocatòria per
accedir als ajuts i PIMEC t'ajuda a tramitar-los
El 18 de febrer, de 13 a 14 h, s'organitza una sessió
informativa destinada a col·legiats i col·legiades per empreses
i persones autònomes. Aprofita l'oportunitat d'acollir-te a la
subvenció i inscriu-t'hi prement aquest enllaç.

Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger: com podem
ajudar amb el nostre comportament?

Cinc consells per interactuar millor amb les persones amb
Asperger i set llibres gratis i en línia per saber-ne més.

Aclariments de la Comissió Deontològica sobre el tractament
de dades per part del psicòleg o psicòloga en cas de consulta
de menors amb pares separats
A causa de reiterades consultes a la Comissió Deontològica
del COPC, es recomanen pautes d’actuació i es proposen
comunicacions relatives a protecció de dades.
Àngel Guirado: 'Als anys 80 els psicòlegs no teníem l’actual
prestigi ni ens guanyàvem bé la vida'
El PSIARA entrevista Àngel Guirado, vocal de la Junta Rectora
de la Delegació Territorial de Girona.

La biblioteca modifica els horaris d’atenció telefònica fins el
25 de febrer a causa del trasllat a les noves instal·lacions
L’horari d’atenció presencial es manté, així com l’atenció per
correu electrònic.

El nou servei de préstec de tests de la biblioteca del COPC té dues modalitats: gratuïta i en
copagament. Coneix-los!

La modalitat gratuïta és per a
manuals i materials manipulatius, i la
de copagament, inclou quadern de
preguntes, 1 full de respostes i una
correcció informàtica per a una
persona.
Consulteu el videotutorial on
s'explica tot amb detall i el catàleg de
preus amb el cost de la modalitat de
copagament de cada test.

Recull de premsa
Morir abans de viure, requisits que demanen les empreses
quan contracten, el sexe entre amics, la sinceritat o el
sincericidi, egoisme o empatia... Escull i consulta tema!!
Tot això i molt més és el que trobaràs al recull de premsa que
compartim avui. Dona-hi un cop d'ull!

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
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)
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)
09/03/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Reconceptualització del dolor
crònic i nous abordatges terapèutics (formació en línia)
14/03/2022 | Curs: Com relacionar-nos amb els nostres pensaments per a una
millor salut emocional (II edició) (formació en línia)
15/03/2022 | Curs: Intervencions actuals amb pacients i famílies amb trastorns de
conducta (formació híbrida)

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)

11/03/2022 | Curs: La pràctica de la Psicologia Coaching I (formació presencial)

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)
11/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)
11/03/2022 | Curs: Prevenció de violències masclistes per a l'acompanyament a
joves (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
02/03/2022 | Taula Rodona: Prevenció i punt (formació en línia)

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

Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (formació en híbrida)

Junta de Govern
07/03/2022 | Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: + fàcils, + potents
(formació en línia)
07/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Construint comunitat: El conflicte
com a oportunitat (formació híbrida)

Juntes territorials
07/03/2022 | Jornada: Autolesions en infants i adolescents. Delegació Territorial de
Tarragona (formació presencial)
09/03/2022 | Com fer estimulació cognitiva integradora en gent gran. Delegació
Territorial de Lleida (formació en línia)
10/03/2022 | Conferència: Detecció de les addiccions a l’ús de les noves
tecnologies en nens i adolescents. Delegació Territorial de Tarragona (formació

híbrida)
10/03/2022 | Curs: Mindfulness, compassió, ciències contemplatives i psicoteràpia
en la pràctica clínica i de la salut. Delegació Territorial de Lleida (formació en línia)

Comissió de Psicoanàlisi
17/03/2022 | Taula rodona: Experiència terapèutica amb adolescents marginals- la
construcció subjectiva de la violència “Voces de un lugar impossible” (formació
híbrida)
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PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), us
informem que les dades personals i adreça de correu electrònic, recollides de la persona interessada, seran tractades sota
la responsabilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per gestionar la subscripció a les comunicacions
electròniques pròpies, i es conservaran mentre no es doni de baixa del servei. Les dades no seran comunicades a tercers,
excepte per obligació legal. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i els
de limitació i oposició al seu tractament, dirigint-se a c/ Rocafort, 129 – 08015, Barcelona (Barcelona) o enviant un
missatge al correu electrònic a lopd@copc.cat. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu
presentar una reclamació davant l’autoritat de control a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html o del delegat de
protecció de dades del COPC, al correu electrònic dpo@copc.cat.
PUBLICITAT: En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i
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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