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Les notícies de la setmana
La documentació per a la Junta General
Extraordinària (JGE) i Ordinària (JGO) del dia 27
d’abril ja està disponible per a col·legiats i
col·legiades
Les persones col·legiades tenen 15 dies per consultar la informació
sobre la qual se’ls demana el posicionament a la Junta General.

La Comissió de Cultura convoca al col·loqui
postfunció sobre la psicologia dels transtorns
alimentaris amb l’obra Nua, radiografia d’un trastorn
El proper diumenge 24 d’abril, a la sala Versus Glòries,
Jaume Descarrega moderarà el debat entre el públic
assistent i la companyia de teatre.
Últims dies per presentar-se a la convocatòria d’ajuts
0’7 del COPC destinats a projectes socials de l’àmbit
de la psicologia
El COPC amplia el termini d'admissió de sol·licituds fins al 29
d'abril, encara ets a temps d’aconseguir finançament per al
teu projecte.
Noves cobertures a l'assegurança RCP del COPC: per
13 €/any, ara cobertura de baixa laboral per agressió.
Prem aquí per consultar-ne el fullet informatiu
Fins a 1.000.000 € de cobertura. Tota la informació sobre les
assegurances de a preus especials del COPC en aquest enllaç.

Nou article del Psiara: Desconcierto de madres y
padres frente a la disforia de género
El GT de Psicoanàlisi i societat del COPC signa un nou article

de la secció de reflexió i pràctica professional de la revista.
Prem damunt del títol per llegir-lo.

El COPC se suma a la campanya de recollida de fons
per ajudar els infants d’Ucraïna
Organitzada per Aldeas Infantiles, amb la col·laboració del
Consejo General de la Psicología de España, té la finalitat
d'ajudar els infants que estan vivint una situació crítica a
causa de la guerra a Ucraïna i les seves famílies.

Et vas perdre la conferència El valor de les preguntes
poderoses en Psicologia Coaching? Mira-la al canal de
Youtube del COPC
El Dr. Oriol Lugo va fer una conferència molt ben valorada el
passat 17 de novembre. Si no hi vas assistir, aprofita l'ocasió
de recuperar-la.

Recull de premsa
És possible treballar 4 dies a la setmana? Influeixen
en la sort els nostres pensaments i actituds? Per què
fer teràpia de parella abans o després de tenir fills?
Psicòlegs i psicòlogues col·legiats responen a aquestes preguntes
per als mitjans de comunicació. Prem el recull i reflexiona sobre
les seves respostes!

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
25/04/2022 | Taula Rodona: El dol a l’Atenció Primària (formació híbrida)
26/04/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (formació en línia)
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 | Abordatge de les autolesions i la ideació suïcida en els trastorns
dissociatius. A càrrec de Dolores Mosquera (formació presencial)
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)
05/05/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Pandèmia i virtualitat:
noves propostes de tractament (formació en línia)
06/05/2022 | Curs: Intel·ligència emocional per a professionals de la psicologia
(VIII edició) (formació en línia)
09/05/2022 | Conferència: Introducció a la comprensió dels traumes i el seu
tractament des de l’EMDR (formació en línia)
10/05/2022 | Contratransferència en pacients amb trastorn psicòtic i TLP (IV
edició) (formació en línia)
10/05/2022 | Conferència: Addicció al treball (formació en línia)
13/05/2022 | Prevenció del suïcidi: avaluació del risc i pla terapèutic (formació
en línia)

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)
06/05/2022 | Cicle de tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia de l'Educació
26/04/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la psicomotricitat terapèutica (formació en línia)
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)
14/05/2022 | Jornada: Avanços i desmitificació en les altes capacitats

intel·lectuals (formació híbrida)

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: Neuropsicologia de les persones adultes amb trastorn
de l’espectre autista sense discapacitat intel·lectual: descripció del perfil, evolució i
relació amb la funcionalitat (formació en línia)
10/05/2022 | Taula rodona: Coneixement actual de teleneuropsicologia i
experiències arran de la Covid-19 (formació en línia)

Secció 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)

Comissió de Psicoanàlisi
29/04/2022 | Taula rodona: La clínica amb nens, què ens ha deixat la pandèmia?
(formació híbrida)
06/05/2022 | Taller: Com aconseguir una bona vinculació parental amb els fills
adoptius. Trobades que marquen un destí (formació híbrida)

Junta de Govern
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)

11/05/2022 | Aplicació i interpretació de l'Inventari d'avaluació de la
personalitat (PAI) (formació en línia)

Juntes territorials
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 | 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)
06/05/2022 | IV Jornada: Psicologia de l'esport, el valor de la salut (formació
híbrida)
06/05/2022 | Curs: La història de vida com a tècnica d'intervenció amb gent
gran (formació en línia)

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

Si vols donar-te de baixa del butlletí o gestionar les teves preferències d'enviaments prem aquí

