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Les notícies de la setmana

La Junta Rectora de la Delegació Territorial de Girona del
COPC vol rendir reconeixement a la figura del psicòleg Lluís
Maruny i Curtó
En un acte que tindrà lloc el pròxim 3 de març al teatre "El
Mundial" de la Bisbal. Més informació.

La Delegació dona suport al grup de professionals que
treballen per la Promoció de la Salut de Girona
Aquest projecte intermultidisciplinari té per objectiu empoderar
els professionals en la promoció de la salut. El seu web, el
calendari d'activitats, el blog són la seva millor carta de
presentació.

Conveni entre la Universitat de Girona i el Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya per l’ús de la biblioteca de la
Universitat de Girona
Consulta els avantatges d'aquest servei i què cal fer per accedir a
les biblioteques de la UdG.

Acords per tenir més presència en la premsa gironina
El vocal de Junta i responsable de comunicació, Àngel Guirado,
s'ha reunit amb la direcció de la premsa local per tenir més
visibilitat i col·laboració periòdica amb articles mensuals.

Cicle: Entre el geni i la bogeria. Una aproximació al món de
Vincent Van Gogh. Taula Rodona (MODALITAT HÍBRIDA)
El Grup de Treball Creativitat, Procés Artístic i Salut Mental de
Girona organitza aquest cicle. Més informació.

Club Social: "Oratges" una exposició d'en Gustau Muñoz
La Delegació de Girona inaugurarà, el pròxim 25 de febrer,
l'exposició d'acrílics i olis amb una temàtica de paisatges
meteorològics de gran plasticitat d'aquest artista valencià.

Aquest maletí pot ser teu si vens a buscar-lo!
Si ens dius que l'has vist a l'InfoCOPC Girona, te'l regalem!
Obsequi per a persones col·legiades i precol·legiades del
COPC.
Horari d'hivern de la Delegació Territorial de Girona del
COPC
De dilluns a dijous: de 9 a 19 h i divendres: de 9 a 15 h.
Subjecte a canvis en funció de les recomanacions de les
autoritats sanitàries.

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)
24/02/2022 | Conferència: 1, 2, 3 hipnotitza'm (FORMACIÓ HÍBRIDA)
24/02/2022 | Taula Rodona: Intervencions en Intel·ligència emocional VI
(FORMACIÓ ONLINE)
26/02/2022 | Cicle: Entre el geni i la bogeria. Una aproximació al món de Vincent
Van Gogh. Taula Rodona (MODALITAT HÍBRIDA)
28/02/2022 | Conferència: Introducció a la comprensió dels traumes i el seu
tractament des de EMDR (FORMACIÓ ONLINE)

01/03/2022 | Taller: Supervisió de casos de trastorns alimentaris i psicologia de
l’obesitat (FORMACIÓ ONLINE)
01/03/2022 | Conferència: Introducció a la teràpia a través de l’aventura: de la
consulta a la muntanya (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Psicologia Coaching
02/03/2022 | Taller: La Gestió assertiva del No i l’empowerment del Sí (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 (11-02-2022) (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 (25-02-2022) (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 Educativa
08/02/2022 | Cicle dimarts Educativa: Conferència: Prevenció de l’assetjament
escolar en entorns esportius: reptes i solucions (FORMACIÓ ONLINE)
18/02/2022 | Curs: Introducció a la reeducació des de la Perspectiva Psicodinàmica
(FORMACIÓ ONLINE)
21/02/2022 | Conferència: La relació de l’escola i la psicoteràpia amb infants i
adolescents. Experiències d’èxit (FORMACIÓ ONLINE)

02/03/2022 | Taula Rodona: Prevenció i punt (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
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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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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