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Les notícies de la setmana
La Delegació Territorial de Tarragona del COPC signa un
conveni amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
El foment conjunt d’accions multidisciplinàries en formació o en
d’altres àmbits, sempre en benefici del pacient, són la finalitat
principal del conveni.

T'animes a celebrar amb nosaltres la Festa Col·legial anual de
la Delegació Territorial de Tarragona?
Tornem a la presencialitat amb un esdeveniment que tindrà lloc el
18 de març a Mas Rosselló a les 19:30 h. Confirma la teva
assistència al 977 21 41 02 o a copc.t@copc.cat. T'hi esperem!

Últims dies per apuntar-te a la Jornada: Autolesions en
infants i adolescents
La Jornada serà el proper dilluns 7 de març de 9:30 a 12:30 h en
format presencial, al Col·legi Sant Pau de Tarragona, concretament
a la Sala d'Actes del centre.

Si has escrit un llibre i t'agradaria venir a la nostra delegació a
presentar-lo... Para atenció!
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 21 41 02 per més informació.

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
10/03/2022 | Conferència: Detecció de les addiccions a l’ús de les noves
tecnologies en nens i adolescents (formació híbrida)

28/03/2022 | Taller: Instagram, com treure-li partit? L’art de comunicar i fer que els
teus clients potencials que et trobin (formació online)

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
09/03/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Reconceptualització del dolor
crònic i nous abordatges terapèutics (formació online)
14/03/2022 | Curs: Com relacionar-nos amb els nostres pensaments per a una
millor salut emocional (II edició) (formació online)
15/03/2022 | Curs: Intervencions actuals amb pacients i famílies amb trastorns de
conducta (formació híbrida)
23/03/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 2:
Intervenció individual (formació online)
25/03/2022 | Taller: Supervisió de material clínic, tècniques gràfiques (HTP)
(formació híbrida)
26/03/2022 | Cicle: Entre el geni i la bogeria. Una aproximació al món de Vincent
Van Gogh. Cinefòrum: «VINCENT VAN GOGH VIST PEL CINEMA» (formació
híbrida)

28/03/2022 | Curs: Introducció a l’abordatge dels Trastorns de la Conducta
Alimentària i la Obesitat (formació online)
28/03/2022 | Conferència: PROJECTE ECID, model pioner d'intervenció a domicili
(a la xarxa pública de salut mental) per a adolescents d'alta complexitat (formació
híbrida)
29/03/2022 | Taula rodona: El Dol Perinatal a través del cos, el moviment i
l'experimentació creativa. Presentació de dues propostes d'expressió emocional a
través d’un llenguatge alternatiu a la paraula (formació online)

Secció de Psicologia Coaching
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (formació híbrida)
11/03/2022 | Curs: La pràctica de la Psicologia Coaching I (formació presencial)
29/03/2022 | Conferència: Aplicació de tècniques del coaching en la resolució de
conflictes (formació online)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
11/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació online)
11/03/2022 | Curs: Prevenció de violències masclistes per a l'acompanyament a
joves (formació online)
25/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació online)

Secció de Psicologia de l'Educació
18/03/2022 | Taller: Intervenció en autoregulació emocional: una aproximació
corporal (formació presencial)
21/03/2022| Conferència: Introducció a la psicoteràpia amb infants. Tot allò

que vols saber sobre com es treballa amb els pacients més petits (formació

online)
26/03/2022| Jornada: Assetjament escolar. La prevenció és possible (formació

híbrida)
Secció de Psicologia de la Intervenció Social

23/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: "Taula Rodona: Salut Mental i
Discapacitat" (formació híbrida)

Junta de Govern
14/03/2022| Taller: Com comunico en un procés de selecció? Siguem

conscients del que transmetem (formació online)
15/03/2022| Taller: Accés a l’administració pública (formació online)
16/03/2022| Curs: Aplicació i interpretació de l'Inventari d'avaluació de la

personalitat (PAI) (formació online)
22/03/2022| Conferència Intercol·legial Sènior: El paper dels avis en la salut

mental dels nens (formació híbrida)
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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