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Les notícies de la setmana
Ja pots consultar les bases del concurs literari d'articles de
psicologia Lluís Maruny
El concurs s'obre a tota Catalunya en tres modalitats: col·legiats,
precol·legiats i estudiants. T'animes a fer un cop d'ull a les bases i
participar-hi?

L'homenatge al psicòleg Lluís Maruny omple de bat a bat el
Teatre Mundial de La Bisbal
Dijous 3 de març, la Delegació Territorial de Girona del COPC va
celebrar l'homenatge al psicòleg Lluís Maruny, col·legiat número 2
i membre fundador del COPC. 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. Al seu web, hi trobareu
informació, el calendari d'activitats i el seu blog. Més informació.

Taller: Formació d’usuaris en eines de recerca bibliogràfica
Formació en línia per capacitar en l'ús dels serveis, fons i
recursos, així com el funcionament de les fonts d’informació i
eines de què disposa el Col·legi.Més informació.

3a Sessió del Cicle: Entre el geni i la bogeria. Una
aproximació al món de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh
vist pel cinema
El Grup de Treball Creativitat, Procés Artístic i Salut Mental de
Girona organitza aquest cicle de modalitat híbrida. Més
informació.

Club Social: "Oratges" una exposició de Gustau Muñoz
Continua l'exposició d'acrílics i olis amb una temàtica de paisatges
meteorològics de gran plasticitat d'aquest artista valencià. Més
informació.

Club Social: Exposició de dibuixos de Mariona Comellas i
poemes de l'autora del llibre "Geografía de un deseo"
Dijous 7 d'abril a les 19 h, Marisa Bravo ens presenta el seu llibre
de poemes juntament amb les obres pictòriques de la periodista
Mariona Comellas.

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.

Recull de premsa
Acte de reconeixement al psicòleg Lluís Maruny. Quin és
perfil d'un pedòfil? Els psicòlegs gironins alerten que atenen
casos de nens afectats per l'allau d'informació de la guerra
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
23/03/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 2:
Intervenció individual (FORMACIÓ ONLINE)
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 (FOMACIÓ 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)
30/03/2022 | Curs: Por a la recaiguda en adults joves amb càncer (FORMACIÓ
ONLINE) / Curso: Miedo a la recaída en adultos jóvenes con cáncer (FORMACIÓN
ONLINE)
01/04/2022 | Taller: Intervenció integral en Hàbits saludables. Tabaquisme,
conducta alimentaria i activitat física. La Hipnosi Psicològica com a eix transversal
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
02/04/2022 | VII Jornada de la APIH: “I ara, què fem?: Incertesa i PIH” (FORMACIÓ
ONLINE)

Secció de Psicologia Coaching
29/03/2022 | Conferència: Aplicació de tècniques del coaching en la resolució de
conflictes (FORMACIÓ ONLINE)
31/03/2022 | Assemblea Secció de Psicologia Coaching (ONLINE)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
24/03/2022 | Conferència: L’autocura dels professionals que acompanyen cap a la
sortida de la violència masclista (FORMACIÓ ONLINE)
25/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (25-03-2022) (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia 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
ONLINE)

Secció de Psicologia Educativa
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
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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