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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 Junta Rectora de la Delegació Territorial de Girona canvia
les bases del concurs literari d'articles de psicologia LLuís
Maruny
El concurs s'obre a tota Catalunya en tres modalitats: col·legiats,
pre-col·legiats i estudiants. Ja s'han publicat les bases del concurs.

Curso de mediación civil, familiar y comunitaria (vàlid per a la
inscripció al registre de mediadors del Ministerio de Justicia)
Es tracta d'una formació específica i necessària requerida a l'accés
al Registro de Mediadores Estatal del Ministerio de Justicia. Més
informació.

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 de Gustau Muñoz
La Delegació de Girona inaugurarà, el 25 de febrer a les 19 h,
l'exposició d'acrílics i olis amb una temàtica de paisatges
meteorològics de gran plasticitat d'aquest artista valencià. Més
informació.

Aquest maletí pot ser teu si vens a buscar-lo!
Un maletí per la cara i encara no l'has demanat? Obsequi gratuït
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 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
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)
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)
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)

Secció de Psicologia Coaching
02/03/2022 | Taller: La Gestió assertiva del No i l’empowerment del Sí (FORMACIÓ
ONLINE)
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)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
03/03/2022 | Taller: Estratègies per l'autocura (FORMACIÓ ONLINE)
11/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (11-03-2022) (FORMACIÓ ONLINE)
11/03/2022 | Curs: Prevenció de violències masclistes per a l'acompanyament a
joves (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia Educativa
02/03/2022 | Taula Rodona: Prevenció i punt (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
08/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Taula rodona: Dona i discapacitat
(FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Junta de Govern
07/03/2022 | Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: +fàcils, +potents
(FORMACIÓ ONLINE)
07/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Construint comunitat: El conflicte
com a oportunitat (FORMACIÓ HÍBRIDA)
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)
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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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