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Les notícies de la setmana

El COPC presenta la remodelació de les
instal·lacions de la seu de Barcelona
En un breu vídeo, el Dr. Mattioli, degà del COPC,
hi dona la benvinguda a col·legiats, col·legiades i
persones usuàries dels serveis.
El COPC espera que les noves instal·lacions
afavoreixin un millor desenvolupament de la
psicologia al seu interior.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya redacta un
reglament marc per a les delegacions territorials
Durant un mes, el text és obert a les aportacions dels col·legiats i
col·legiades, que el Col·legi haurà d'incloure al redactat final o no
recollir responent de forma argumentada.

L’estudi sobre les repercussions de la COVID-19 de 2021
mostra que més del 50% dels psicòlegs i psicòlogues han
acudit a un servei de salut mental
La Fundació Galatea ha presentat l’estudi de 2021, que marca
tendències respecte 2020 molt clarificadores de l’estat de salut
general de psicòlegs i psicòlogues.

El COPC obre la capacitació de psicòleg o psicòloga amb
expertesa en dolor per acreditar els professionals
especialitzats en aquest àmbit
Quines són les competències d’un psicòleg o psicòloga expert en

dolor i com obtenir la capacitació d’expertesa en aquest àmbit?

Reflexions sobre les sessions no presencials amb nens, nenes,
adolescents i famílies , l'article de la setmana del PSIARA
Un grup de psicòlegs i psicòlogues d’Argentina i Barcelona liderat
per la psicòloga i psicoanalista Miriam Botbol presenta aquest
treball.

Recupera la sessió formativa realitzada en col·laboració amb
PIMEC sobre el Programa Kit Digital
Si estàs interessat o interessada en demanar l'ajut, el procés de
sol·licitud ja està obert per a empreses d'entre 10 i 49 persones
treballadores.

Dia Mundial de les Altes Capacitats Intel·lectuals: quant en
sabem en realitat?
Un quiz de 5 preguntes elaborat pel Grup de Treball d'Altes
capacitats sobre aquesta condició molt menys coneguda del que
sembla.

Aprofita el 15% de descompte en totes les entrades de la
temporada del BCN Clàssics al Palau de la Música de
Barcelona
Gràcies als descomptes exclusius del COPC, els col·legiats i
col·legiades gaudeixen de promocions en tot tipus de bens i
serveis.

Recull de premsa
Per què falten psicòlegs i psicòlogues a la sanitat pública?
Com afecta a la salut mental els 2 anys de pandèmia i la
guerra d'Ucraïna?
El Col·legi et serveix aquests i molts altres temes al recull. Pots
resistir la temptació de fer clic?

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

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)
08/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa

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

Secció de Psicologia de les Emergències
07/04/2022 | Conferència: Els poders curatius del joc i la imaginació en situacions
impossibles (formació híbrida)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
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)

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