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Les notícies de la setmana
Jornada: Autolesions en infants i adolescents
7 de març de 9:30 a 12:30 h (formació presencial)
La Jornada pretén donar resposta a l’increment de casos
d’autolesions en les i els alumnes dels centres educatius de la
demarcació de Tarragona i la creixent preocupació del
personal docent sobre quina resposta donar en aquests casos.
La Delegació Territorial de Tarragona renova la col·laboració
amb l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona
La signatura s'ha fet efectiva el 2 de febrer de la mà de la
participació de la presidenta de la Delegació de Tarragona del
COPC, Eva Llatser Gaya, i de la degana de l'ICAT, Estela
Martín Urbano.
Sabies que com a persona autònoma pots optar a un
programa de subvencions per actualitzar la digitalització de
les eines per exercir en el teu àmbit?
(Sessió informativa PIMEC: 18 febrer 13 -14 h) Programa de
subvencions per a empreses i persones autònomes per
renovar les seves solucions digitals.
Canvis a l'equip de la Delegació Territorial de Tarragona
Donem la benvinguda a la Cristina, nova incorporació a l'equip de
la Delegació, que substitueix a la Sílvia, que deixa el COPC per
endinsar-se en un projecte personal. Li desitgem des d'aquí molt
èxit en aquesta nova etapa!

Presentacions de llibres per Sant Jordi
Si estàs col·legiat o col·legiada a la nostra delegació i has escrit un
llibre, et donem l'opció de fer la presentació durant la setmana de
Sant Jordi. Truca'ns al telèfon 977.214.102 per a més informació.

Nova activitat al Canal de Youtube del COPC
Ja tens disponible la Conferència: Experiències trans a la
infància i l’adolescència, al nostre Canal de Youtube!

Claus per tenir cura de la salut mental
La Junta Rectora de la Delegació de Tarragona ha preparat aquest
vídeo amb l'objectiu de seguir posant en valor la figura dels i les
professionals de la psicologia.

Nou horari d'atenció col·legial presencial i telèfonica
Tornem al nostre horari habitual d'atenció:
De dilluns a dijous de 9 a 19 h i els divendres de 9 a 15 h.

Ens ajudes a fer créixer les nostres xarxes socials?
Entre totes i tots podem aconseguir donar visibilitat a la nostra
passió, la psicologia!
Suma't als nostres perfils de Facebook i Instagram!

Activitats formatives
Junta Territorial de Tarragona

07/03/2022 | Jornada: Autolesions en infants i adolescents (formació presencial)
07/03/2022 | Conferència: Formació en Tècnica de Psicoteràpia Dinàmica (format
híbrid)
10/03/2022 | Conferència: Detecció de les addiccions a l’ús de les noves
tecnologies en nens i adolescents (formació híbrida)

Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)

07/03/2022 | Curs: La gestió del silenci en el procés de mediació (formació híbrida)

09/03/2022 | Curs: Formació Mediació online (formació online)

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

online)
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 online)
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 online)

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
25/02/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació online)
03/03/2022 | Taller: Estratègies per l'autocura (formació online)

Secció de Psicologia de l'Educació
21/02/2022 | Conferència: La relació de l’escola i la psicoteràpia amb infants i
adolescents. Experiències d’èxit (formació online)

21/02/2022| Taula Rodona: Prevenció i punt (formació online)
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

online)
02/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Taula rodona: Dona i discapacitat
(formació híbrida)

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 online)

Junta de Govern
7/02/2022| Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: + fàcils, + potents
(formació en línia)
Comissió de Psicoanàlisi
18/02/2022| Conferència: Identitat sexogenèrica (formació en línia)
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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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