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Les notícies de la setmana

La Junta de Govern del COPC lliura els premis de la II Edicó
de premis COPC al foment de grups de treball i de la I Edició
dels premis PhD a la millor tesi doctoral
L'acte es va celebrar el passat dia 4 com a primer esdeveniment
institucional en les noves instal·lacions del COPC.

S'obren les inscripcions per al '12th International Congress of
Coaching Psychology-Spain 2022' que tindrà lloc els dies 19 i
20 de maig
Ja podeu consultar tota la informació relativa al congrés al seu web
oficial i realitzar la vostra inscripció en aquest enllaç.

El Psiara publica la ressenya del llibre ‘Violencia de género:
herramientas para un modelo de intervención’
Escrit per Laia Rosich, exvicedegana del COPC, i Elisa Micciola,
actual vocal de la Junta de Govern, és una guia dels estudis
nacionals i internacionals sobre violència de gènere amb més
rellevància professional i científica dels darrers anys.

El COPC ofereix, per primera vegada, un taller per a la
formació d’usuaris en eines de recerca bibliogràfica
Si vols saber com funcionen els serveis i recursos que la Biblioteca
posa al teu abast, apunta't al taller en línia dels propers 22, 23 i 24
de març.

Dia Internacional de la Dona: 10 nous termes i una
conferència en línia per aprendre'n més

El Grup de Treball de Violències Masclistes del COPC elabora el
seu tercer glossari amb termes que cal conèixer per comprendre i
abordar les situacions de desigualtat.

El COPC organitza la VII Jornada en línia de la APIH: “I ara,
què fem? Incertesa i PIH”
Es celebrarà el proper 2 d'abril de 9 a 19:30 h i les inscripcions
estaran obertes fins el 25 de març. T'hi esperem!

Si no vas poder assis r a la Jornada "La construcció de
l'infant i el jove en el segle XXI" ara pots veure-la quan
vulguis
El canal de Youtube del COPC t'ofereix, ordenades per llistes de
reproducció, les formacions i ac vitats que realitza el Col·legi.

Recull de premsa
La pandèmia ens ha canviat? Com s'explica la guerra a les
escoles i com afecta els i les més petites?
Tot això i molt més al recull de premsa d'avui. No et perdis els
articles, la participació a programes de ràdio i televisió o podcasts
protagonitzats per psicòlegs i psicòlogues.

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 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)
29/03/2022 | Curs: Intervencions actuals amb pacients i famílies amb trastorns de
conducta (formació híbrida)
30/03/2022 | Curs: Por a la recaiguda en adults joves amb càncer (formació en línia)
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 en
línia)

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

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 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)
06/04/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Malalties orgàniques i persones
invisibles (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
22/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: El paper dels avis en la salut mental
dels nens (formació híbrida)
22/03/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals
per professionals autònoms (formació en línia)

Juntes territorials
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)
06/04/2022 | Conferència: Planta cara a l’ansietat (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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