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Les notícies de la setmana
Consulta el programa d'activitats formatives de la teva secció
professional pel proper trimestre
Vols consultar només les activitats del teu àmbit professional o
d’interès? T'hem fet un programa específic per a tu.

Nova edició maquetada del PSIARA: fresc com l'aire de
primavera que acompanya
Els psicòlegs i psicòlogues que signen els articles d'aquesta edició
del Psiara reflexionen sobre diversos temes de psicologia.

El COPC signa un conveni amb el COP Cantabria per
organitzar i implementar una formació de postgrau o màster
internacional en psicomotricitat
La col·laboració té la finalitat d’aprofitar les potencialitats
científiques, tècniques i humanes dels dos col·legis.

El Centre de Mediació comunica que la tributació de l’IVA és
obligatòria en el pagament de les sessions prèvies de
mediació i de les mediacions de parts
Malgrat formin part d’un procediment amb dret reconegut a
l’assistència jurídica gratuïta, la Dirección General de Tributos
determina l’obligatorietat del pagament d’IVA.

El COPC lliura els diplomes Europsy de l’especialitat de
psicoteràpia en un acte especial
L’esdeveniment va convocar el degà Mattioli, la vicedegana Liria, la
secretària Moratalla i els experts i expertes que van renovar els
certificats Europsy.

Dia Mundial Trastorn Bipolar: pautes de convivència
El COPC publica un llistat de recomanacions per conviure amb una
persona amb trastorn bipolar i una selecció de 10 llibres de lectura
gratuïta per saber-ne més.

Santiago de Compostela acull el XV Congreso Internacional
de Infancia Maltratada aquest 2022
Amb el lema Caminando en el Buen trato: consolidando modelos
de protección, el congrés tindrà lloc els propers 5, 6 i 7 de maig.

La Fundació Mutuam Conviure convoca la 4a edició del
Premi de Recerca d’Atenció a la Dependència
El premi promou projectes de millora en l’àmbit dels serveis
d’atenció a la gent gran i és obert a professionals que exerceixen a
Catalunya i fins l'1 de setembre.

Recull de premsa
Per què la pandèmia ha afectat la son dels infants? Què
podem fer per no perdre les bones amistats?
Troba les respostes d'una persona professional de la psicologia al
recull, les seccions protagonitzen el d'aquesta setmana.

Activitats formatives
Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes
21/04/2022 | Assemblea Secció d’Alternatives per a la Resolució de Conflictes

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)
29/04/2022 | Taula rodona: La clínica amb nens, què ens ha deixat la pandèmia?
(formació híbrida)

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
28/04/2022 | Curs: El Joc Terapèutic (formació híbrida)

Secció de Psicologia Jurídica

22/04/2022 | Mòdul Civil-família del Curs d'Especialització en Psicologia Forense
2022 (formació semipresencial)

Secció de Neuropsicologia
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)

Junta de Govern
19/04/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Fiscalitat d’Andorra versus fiscalitat
d’Espanya (formació híbrida)
19/04/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals
per professionals autònoms (formació en línia)

Juntes territorials
19/04/2022 | Presentació del llibre: "Maternidades, experiencias y narraciones. Una
mirada a través de los campos de saberes" de Serena Brigidi i Coral Cuadrada
21/04/2022 | Presentació del llibre: "GT Infancias: De la perversión polimorfa al
género fluido" de C.Bermant, M.Baldiz, C.Pascual, I.Bosch, M.Pelegrí i L.Izcovich
22/04/2022 | Taula Rodona: Les llengües i els seus subjectes. Posicions dels
psicoanalistes (formació híbrida)
26/04/2022 | Taller Orientació Professional: Com treballar en l’àmbit de la
psicologia a la província de Girona? (formació en línia)
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)
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