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Les notícies de la setmana
Consulta les bases del concurs literari d'articles de
psicologia Lluís Maruny
El concurs s'obre a tota Catalunya en tres modalitats:
persones col·legiades, precol·legiades i estudiants. T'animes a fer
un cop d'ull a les bases i participar-hi?

Sol·licitud de candidats i candidates per col·laborar,
mensualment a la premsa gironina
Participa amb un o més articles d'opinió de temes sobre
psicologia, que es publicaran al Diari de Girona i al Punt Avui.
Més informació.

Grup de suport emocional per a psicòlegs i
psicòlogues de l'àmbit clínic
Espai obert per compartir, aprendre a trobar recursos propis,
millorar i gestionar a nivell personal i amb l’ajuda del grup, les
emocions i sentiments que s’originen en la pràctica clínica. Més
informació.

Sol·licitud de col·laboració en la creació de places
pràctiques per als i les estudiants de 4t de Grau
Informa-te'n amb la guia de pràctiques on s’explica quin és
l’objectiu, l’estructura i els aspectes bàsics del funcionament del
pràcticum. Guia pràctica. Més informació.

Encara no tens el maletí del COPC by the face?
Passa per la delegació i demana'l. És un obsequi gratuït per a
persones col·legiades i precol·legiades del COPC.
T'hi esperem!

Club Social: Exposició de dibuixos de Mariona
Comellas i poemes de Marisa Bravo "Geografía de un
deseo"
Dijous 7 d'abril a les 19 h, Marisa Bravo ens presenta el seu llibre
de poemes juntament amb les obres pictòriques de la periodista
Mariona Comellas. Més informació.

Club Social: exposició de quadres d'Antoni Ramat
Divendres 22 d'abril a les 19 h, el pintor Antoni Ramat presentarà
un recull de pintures i mostrarà el seu procés creatiu amb una
performance creant un quadre en directe pels i les assistents.
Més informació.

Club Social: "Dansa i Moviment"
Dissabte 28 de maig a les 11 h, podreu gaudir d'una activitat que
uneix l'expressió artística amb la dimensió sanadora de la
dansa, basada en danses ancestrals, exercicis de despertar
sensorial, ritmes corporals i un viatge musical. Més informació.

Club Social: Selvans, banys de bosc
Dissabte 4 de juny a les 10 h teniu una cita amb banys de bosc.
Caminar lent, en silenci, sentint la relaxació, la respiració
conscient, i una reconnexió amb l’entorn natural a través de tots
els nostres sentits mitjançant guiatge. Més informació.

Horari d'hivern de la Delegació Territorial de Girona
del COPC
De dilluns a dijous: de 9 a 19 h i divendres: de 9 a 15 h.
Subjecte a canvis en funció de les recomanacions de les autoritats
sanitàries.

Recull de premsa
Per què falten psicòlegs i psicòlogues a la sanitat
pública? Com han afectat els dos anys de Covid i la
guerra d'Ucraïna a la salut mental?
Consulta el recull de premsa del COPC i estigues al dia de com
analitza l'actualitat la psicologia als mitjans de comunicació.

Activitats formatives

Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)
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 ONLINE)
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 ONLINE)
21/04/2022 | Conferència: Dol a les escoles (FORMACIÓ ONLINE)
25/04/2022 | Taula Rodona: El dol a l’Atenció Primària (FORMAT HÍBRID)
26/04/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (FORMACIÓ ONLINE)
27/04/2022 | Curs: Bases científiques i posada en pràctica del Protocol Unificat
per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals (FORMACIÓ ONLINE)
28/04/2022 | Conferència: Ansietat per menjar: el tractament del trastorn
d’afartament des de la teràpia breu estratègica (FORMACIÓ HÍBRIDA)
29/04/2022 | Curs: Abordatge de les autolesions i la ideació suïcida en els
trastorns dissociatius (FORMACIÓ PRESENCIAL)
29/04/2022 | Conferència: Característiques específiques del dol perinatal en una
IVE per motius mèdics en funció de l’atenció sanitària rebuda. (FORMACIÓ
ONLINE)
4/05/2022 | 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
08/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (08-04-2022) (FORMACIÓ ONLINE)
22/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (22-04-2022) (FORMACIÓ ONLINE)
2/05/2022 | Conferència: La gestió de la incertesa (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia d'Emergències
28/04/2022 | Taller: Comunicació de males notícies. L’atenció psicològica
posterior (FORMACIÓ PRESENCIAL)

Secció de Psicologia Jurídica
22/04/2022 | Mòdul Civil-família del Curs d'Especialització en Psicologia Forense
2022 (FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL)

Secció de Psicologia Neuropsicologia
28/04/2022 | Conferència Neuroday: TEA i deteriorament cognitiu (FORMACIÓ
ONLINE)

Secció de Psicologia Educativa
26/04/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (FORMACIÓ ONLINE)
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 ONLINE)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
28/04/2022 | Curs: El Joc Terapèutic (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Junta de Govern
19/04/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Fiscalitat d’Andorra versus
fiscalitat d’Espanya (FORMACIÓ HÍBRIDA)
26/04/2022 | Taller Orientació Professional: Com treballar en l’àmbit de la
psicologia a la província de Girona? (FORMACIÓ ONLINE)
2/04/2022 | Taller Orientació Professional: Com treballar en l’àmbit de la
psicologia a la província de Tarragona? (FORMACIÓ ONLINE)
3/04/2022 | Curs: Nocions bàsiques de deontologia i ètica per als nous
professionals de la psicologia (FORMACIÓ ONLINE)

Comissió de Psicoanàlisi
21/04/2022 | Taula rodona: Poesia, filosofia, psicoanàlisi. Punts de trobada. In
Memoriam Ignasi Sala (ACTIVITAT PRESENCIAL)

29/04/2022 | Taula rodona: La clínica amb nens, què ens ha deixat la pandèmia?
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
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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 informem que les dades personals i adreça de correu electrònic, recollides de la persona interessada,
seran tractades sota la responsabilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per gestionar la subscripció
a les comunicacions electròniques pròpies, i es conservaran mentre no es doni de baixa del servei. Les dades no seran
comunicades a tercers, excepte per obligació legal. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió
de les vostres dades, i els 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
presentar
una
reclamació
davant
l’autoritat
de
control
a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html o del delegat de protecció de dades del COPC, al correu
electrònic dpo@copc.cat.
PUBLICITAT: En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic (LSSICE), si no desitgeu rebre més informació sobre els productes i/o serveis del COPC, podeu
donar-vos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.
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