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Les notícies de la setmana
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya convoca
eleccions ordinàries per a la renovació de la Junta de Govern
del Col·legi
Les eleccions tindran lloc els dies 1 i 2 de juny de 2022.

Consulta el nou programa d’activitats formatives del COPC:
conté totes les formacions d’abril a juny dissenyades pensant
en tu
Escull les formacions que més valor aportaran i més t’ajudaran al
teu treball diari.

El COPC, pioner en obrir la primera convocatòria de
capacitació oficial d’avaluació d'altes capacitats i intervenció
educativa
Si ets professional de la psicologia educativa i et dediques a
l’atenció d’altes capacitats ja pots sol·licitar el teu reconeixement
d’expertesa a través de la nova capacitació que engega el COPC.

El papel de la Psicología Organizacional en el desarrollo
sostenible, l'article de la setmana del PSIARA
Podem contribuir a la sostenibilitat organitzacional? Estem
preparats i preparades per fer-ho?

La biblioteca del COPC t'ofereix 10 nous llibres aquesta
setmana
Consulta'n el llistat i sigues la primera persona a reservar el que
més t'agradi.

Les Jornadas Científicas 2022 Parentalidad y protección a la
infancia y a la adolescencia ja tenen les incripcions obertes
Pots inscriure't a les 4 jornades o a cadascuna per separat.
Consulta'n el programa i escull.

Dia Internacional de la Felicitat: una selecció de pensaments i
llibres per acostar-s'hi més
El COPC comparteix un petit vídeo a xarxes socials i llibres en línia
gratuïts per afavorir la felicitat de col·legiats, col·legiades i persones
usuàries dels seus serveis.

El 20% de descompte per a l'obra Els nostres fills s'allarga fins
al 10 d'abril
La sostenibilitat planetària i la incertesa sobre el futur són els
temes de l'obra que es representa al Teatre Akadèmia de
Barcelona. No te la perdis!

Recull de premsa
Per què ser infeliç en un país acomodat és una tortura per a
l'ànima? Quin missatge n'emet psicologia a través dels
mitjans?
Vocals de la Junta de Govern i les seccions protagonitzen el recull
de la setmana. No t'agradaria saber qui diu què?

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
01/04/2022 | Taller: Intervenció integral en Hàbits saludables. Tabaquisme,
conducta alimentaria i activitat física. La Hipnosi Psicològica com a eix transversal
(formació híbrida)
19/04/2022 | Taller: La vinculació amb pacients amb trastorns de conducta
(formació híbrida)
19/04/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 3:
Intervenció familiar (formació en línia)
20/04/2022 | Taller: Abordatge de casos individuals i familiars de Trastorns Mentals

Greus, Trastorns Personalitat i TCA des de diferents contextos i settings (formació en
línia)
21/04/2022 | Conferència: Dol a les escoles (formació en línia)
22/04/2022 | Sessió temàtica: Depressions silencioses (formació híbrida)
25/04/2022 | Taula Rodona: El dol a l’Atenció Primària (formació híbrida)
27/04/2022 | Curs: Bases científiques i posada en pràctica del Protocol Unificat per
al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals (formació en línia)
28/04/2022 | Conferència: Ansietat per menjar: el tractament del trastorn
d’afartament des de la teràpia breu estratègica (formació híbrida)
29/04/2022 | Conferència: Característiques específiques del dol perinatal en una
IVE per motius mèdics en funció de l’atenció sanitària rebuda (formació en línia)

Secció de Psicologia Coaching
31/03/2022 | Assemblea Secció de Psicologia Coaching (en línia)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
08/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)
22/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia de l'Educació
28/04/2022 | Espai de debat i Taula rodona: Diàleg/conversa sobre
l'acompanyament de la diversitat sexual i de gènere durant l'adolescència (formació
en línia)

Secció de Psicologia de les Emergències
07/04/2022 | Conferència: Els poders curatius del joc i la imaginació en situacions
impossibles (formació híbrida)
28/04/2022 | Taller: Comunicació de males notícies. L’atenció psicològica posterior
(formació presencial)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
06/04/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Malalties orgàniques i persones

invisibles (formació híbrida)
28/04/2022 | Curs: El Joc Terapèutic (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)
28/04/2022 | Conferència Neuroday: TEA i deteriorament cognitiu (formació en
línia)

Secció de de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
26/04/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (formació en línia)

Juntes de Govern
19/04/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Fiscalitat d’Andorra versus fiscalitat
d’Espanya (formació híbrida)

Juntes territorials
06/04/2022 | Conferència: Planta cara a l’ansietat (formació híbrida)
22/04/2022 | Taula Rodona: Les llengües i els seus subjectes. Posicions dels
psicoanalistes (formació híbrida)
29/04/2022 | Curs: Abordatge de les autolesions i la ideació suïcida en els trastorns
dissociatius. A càrrec de Dolores Mosquera (formació presencial)

Comissió Deontològica
29/04/2022 | Curs: Ètica i deontologia a la professió (formació en línia)

Comissió de Psicoanàlisi
21/04/2022 | Taula rodona: Poesia, filosofia, psicoanàlisi. Punts de trobada. In
Memoriam Ignasi Sala (formació presencial)
29/04/2022 | Taula rodona: La clínica amb nens, què ens ha deixat la pandèmia?
(formació híbrida)

Direcció postal

Telèfon & fax

Correu electrònic

Web

C/ Rocafort, 129 -

+ 932 478 650
+ 932 478 654

copc@copc.cat

www.copc.cat

08015 Barcelona

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
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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
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