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Les notícies de la setmana

La seu de Barcelona del COPC obre les portes de les noves
instal·lacions
El nou horari presencial és de dilluns a dijous de 9 a 19 h i
divendres de 9 a 15 h. Si preferiu ser atesos presencialment,
us hi esperem.

La Jornada: Assetjament escolar. La prevenció és possible
reuneix els millors experts el proper 26 de març: segueix-la
presencialment o en línia
Analitzar la situació actual de la violència en entorns
educatius i perspectives de futur, objectius principals del
programa.

Psiara, l'article de la setmana: Anàlisi de les enquestes en
relació amb la discriminació percebuda entre les persones
amb discapacitat
Per Josep Pascual i Bardají, membre del GT Psicologia i
discapacitat i director del Serveis de Recerca de la Fundació
Apip-Acam.
Obertes les inscripcions al Festival Psicurt 2022 fins al 30 de
juny
El certamen confirma la seva òptima salut amb dates per una
7a edició a Tarragona i Reus, i un primer premi de 1.200
euros.

La pòlissa de responsabilitat civil de psicologia s’apuja a 13

euros l’any 2022
L’increment del preu anual es farà efectiu el proper cobrament
de la pòlissa, programat per al 19 de març.

Estratègia europea del COP per crear l'especialitat de
psicologia infantojuvenil
El vicepresident del Consejo General de la Psicología,
Fernando Chacón, explica en una entrevista a Redacción
médica per què el COP ha presentat al·legacions al full de ruta
del Gobierno per captar fons europeus fins 2030.

Els Ajuts 0'7 esperen finançar el teu projecte: presenta'l
abans del 8 d'abril
La convocatòria 2022 d’ajuts 0’7 és oberta per a projectes
socials de cooperació al desenvolupament i/o projectes
humanitaris relacionats amb l’àmbit de la psicologia: aprofitaho, hi ha 20.000 € a repartir.

Interactua amb el Col·legi a les xarxes socials oficials del
COPC
A Facebook hi trobaràs notícies. A LinkedIn, ofertes
professionals i articles. A Twitter, formacions. A Instagram,
novetats destacades. I a Youtube, vídeos de les activitats.
Suma-t'hi!

Recull de premsa
Realitat virtual per tractar agressors de gènere, per què hi ha
adolescents que no es volen treure la mascareta, com afecta
una guerra a la població civil? Responen psicòlegs i
psicòlogues
Consulta el recull de premsa del COPC i estigues al dia de
com analitza l'actualitat la psicologia als mitjans de
comunicació.

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia

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)
23/03/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 2:
Intervenció individual (formació en línia)
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 l'obesitat (formació en línia)
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 en línia)
30/03/2022 | Curs: Por a la recaiguda en adults joves amb càncer (formació en línia)

Secció de Psicologia Coaching
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 en línia)

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 en línia)
11/03/2022 | Curs: Prevenció de violències masclistes per a l'acompanyament a
joves (formació en línia)
24/03/2022 | Conferència: L’autocura dels professionals que acompanyen cap a la
sortida de la violència masclista (formació en línia)
25/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
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 en línia)
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: Dona i discapacitat
(formació híbrida)

Secció de Neuropsicologia
31/03/2022 | Conferència Neuroday: Caracterització i gestió de la síndrome de la
Cura Post-Intensiva (PICS) en pacients de COVID-19 (PICS-COVID-19) (formació en
línia)

Junta de Govern
14/03/2022 | Taller: Com comunico en un procés de selecció? Siguem conscients
del que transmetem (formació en línia)
16/03/2022 | Curs: Aplicació i interpretació de l'Inventari d'avaluació de la
personalitat (PAI) (formació en línia)
22/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: El paper dels avis en la salut mental
dels nens (formació híbrida)

Juntes territorials
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)
18/03/2022 | Presentació llibre: Por fin duermo, método definitivo para un buen

descanso (formació híbrida)
22/03/2022 | Curs: Tractament del trauma des de la perspectiva narrativa . Nivell 2
(formació en línia)

25/03/2022 | Cinefòrum: El Rayo Rojo. Un documental sobre l'esquizofrènia
(formació presencial)
28/03/2022 | Taller: Instagram, com treure-li partit? L’art de comunicar i fer que els
teus clients potencials que et trobin (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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