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Les notícies de la setmana
La Junta de Govern convoca la Junta General
Extraordinària (JGE) i Ordinària (JGO) el dia 27 d’abril
de 2022
L’assemblea podrà ser seguida en línia o de forma presencial, per
primera vegada en dos anys, gràcies a la millora de la situació
sanitària.

No esperis més per acreditar l'expertesa en psicologia
educativa, intervenció social, forense o trànsit i
seguretat: el termini es tanca properament!
El 25 d’abril i l'11 de maig finalitzen els terminis de la via
extraordinària transitòria per sol·licitar les acreditacions del
Consejo General de la Psicología.

La quota col·legial es pot deduir a la declaració de
renda de 2021
Les quotes col·legials abonades pels psicòlegs i psicòlogues tenen
la consideració de deduïbles a la declaració de l’IRPF, i per tant,
es poden incloure a la declaració de renda. Enguany, cal
descarregar-la en aquest enllaç.

Sabies que el COPC disposa d’un servei de
supervisions clíniques per a tu?
El servei està destinat a tots els col·legiats i col·legiades que
dediquen la seva activitat professional a l’àmbit d’intervenció clínic
o sanitari i porten menys de 10 anys de col·legiació.

El COP sol·licita que s’aprovi l’especialització de
psicologia forense a la Comissió de Justícia del Senat
El Consejo General de la Psicología de España hi presenta el text
consensuat amb la Sociedad Española de Psicología Jurídica y
Forense, la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y

Forense i la Asociación Profesional de Psicología Forense de la
Administración de Justicia.

Dia Mundial de l'Autisme: un trastorn que afecta 1 de
cada 8 catalans i catalanes
El passat 2 d'abril el COPC va compartir un recull de llibres sobre
l'autisme, en línia i d'accés gratuït per a la col·legiació.
Consulta'l!

Et proposem un pla cultural per a l'11 d'abril: l'obra
Ramon amb un 50% de descompte per a col·legiats i
col·legiades
Serà al teatre Poliorama de Barcelona i en finalitzar la funció, se
celebrarà un col·loqui on participarà Cristina Garcia, vocal de la
secció d'Intervenció Social del COPC. Apunta-t'hi.

Del 26 al 28 de maig tindrà lloc el BBC Barcelona
2022 , un congrés organitzat per la Fundación
Romper Barreras
Durant tres dies es mostraran les millors solucions tecnològiques i
en especial, experiències d'aplicació de la tecnologia per a la
inclusió i la participació.

Revisa les 10 novetats de la setmana a la biblioteca:
t'hi espera el llibre que busques!
La biblioteca té cada dia més llibres esperant-te, alguns, novetats
editorials. Sigues la primera persona a llegir-los!

Recull de premsa
En el recull d'avui podràs trobar informació variada
sobre què diuen els psciòlegs i les psicòlogues
col·legiades als mitjans
L'afectació de la pandèmia en els infants; què és i com evitar una
relació tòxica; i els diagnòstics de TEA es dupliquen en una
dècada; són alguns dels articles d'aquesta setmana.

Activitats formatives

Secció de Psicologia d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes
(ARC)
19/04/2022 | Assemblea Secció d’Alternatives per a la Resolució de Conflictes
(en línia)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)
04/05/2022 | Sessió clínica: Presentació d’un cas clínic de trastorn d’Ansietat i
Agorafòbia des d’una orientació sistèmica i EMDR (formació híbrida)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
22/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (formació en línia)
02/05/2022 | Conferència: La gestió de la incertesa (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
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 híbrida)

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)
27/04/2022 | Junta General mixta abril 2022 (híbrida)
03/05/2022 | Conferència: L’accés a la funció pública. Funcionament dels
diferents processos d’oposicions (formació en línia)
03/05/2022 | Curs: Nocions bàsiques de deontologia i ètica per als nous
professionals de la psicologia (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
(formació híbrida)
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)
29/04/2022 | CINEFÒRUM: Documental Maternitats (formació presencial)
02/05/2022 | Taller Orientació Professional: Com treballar en l’àmbit de la
psicologia a la província de Tarragona? (formació en línia)

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)
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