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Les notícies de la setmana
El COPC nomena les persones col·legiades d'honor i
reconeix els 25 anys de col·legiació a l'Acte del Patró
de la Psicologia
L'acte institucional tindrà lloc el proper 29 d'abril, i nomenarà
com a persones col·legiades d'honor el Dr. Joan Riart, el Dr.
Joan Guàrdia i la Sra. Rosa Mª Jové.

Normativa sobre la retirada de la mascareta
obligatòria amb efectes del 20 d’abril de 2022
L’ús és obligatori per a centres, serveis i establiments
sanitaris o sociosanitaris, i en la resta de supòsits, cada
centre pot recomanar la mascareta si es considera que les
circumstàncies que hi concorren així ho aconsellen.

El cicle de ponències sobre sortides professionals de
la psicologia arrenca el proper mes de maig
Aquest any les ponències donaran a conèixer alguns perfils
especialitzats de cada àrea d’intervenció.

La jornada 'Avenços i desmitificació en les altes
capacitats intel·lectuals' us espera el proper 14 de
maig
El GT Altes capacitats (GTAC) de la Secció de Psicologia
Educativa organitza la jornada, en format híbrid, de 9 a 18 h,
per tal de donar a conèixer la diversitat existent dins
d’aquest col·lectiu.

Deu novetats a la Biblioteca del COPC la setmana de
Sant Jordi: consulta-les i inspira't per regalar un llibre

A la Biblioteca també trobaràs les últimes publicacions
d'articles científics, tesis doctorals, investigacions del teu
àmbit, i molt més!

Ja coneixes tots els avantatges que ofereix la
precol·legiació?
La precol·legiació és un servei que ofereix el COPC i que
permet gaudir d'orientació professional, formació,
assessorament fiscal, descomptes especials, accés a la borsa
de treball i a la biblioteca, etcètera.
L'enquesta 'Activitat física i benestar emocional'
pregunta a psicòlegs i psicòlogues sobre els beneficis
terapèutics de l'esport
L'objectiu és definir un protocol per prescriure i aplicar
l'activitat física com a eina terapèutica per al benestar
emocional.
XII Jornada de la Societat Catalana d'Atenció i
Tractament del Consum de Tabac
La jornada se celebrarà el dimecres 25 de maig a la seu de
L'Acadèmia a Barcelona, de 9 a 13.30 h. Més informació.

El Psiara publica la ressenya 'Diàlegs d’ultratomba.
Psicoteràpia amb divuit personatges de la història'
El doctor en psicologia, Manuel Villegas, planteja diverses
converses de divan en les quals diferents personatges
històrics parlen de les problemàtiques o qüestions complexes
que els van acompanyar durant la seva vida.

Descompte d'un 15% per veure l'espectacle
'Queenmanía rock en família' al teatre Poliorama de
Barcelona
El diumenge 15 de maig a les 12 h, tots els col·legiats i
col·legiades podran gaudir d'un concert en què es podrà
reviure la màgia de la música del grup de Freddie Mercury.

Recull de premsa
Com ha sigut el primer dia sense mascareta? La
pandèmia ha canviat les relacions sexuals? Com ens
afecta l'augment d'hores de sol?
Professionals de la psicologia s'encarreguen de respondre
aquestes preguntes als mitjans de comunicació. Fes clic
sobre el recull i reflexiona sobre les seves respostes!

Activitats formatives
Secció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)
16/05/2022 | Marc legal en coordinació de parentalitat i protecció a la infància
(formació híbrida)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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 Coaching
19/05/2022 | 12th International Congress of Coaching Psychology-Spain 2022
(formació en línia)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats

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)
20/05/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia de l'Educació
14/05/2022 | Jornada: Avanços i desmitificació en les altes capacitats
intel·lectuals (formació híbrida)
17/05/2022 | Cicle dimarts Educativa. Taula rodona: Teràpia narrativa amb
infants i les seves famílies (formació en línia)

Secció de Neuropsicologia
10/05/2022 | Taula rodona: Coneixement actual de teleneuropsicologia i
experiències arran de la Covid-19 (formació en línia)
20/05/2022 | Curs: L’infern són els Altres (mirades de Sartre). L’Espectre de
l’Autisme: de l’avaluació al desenvolupament de suports (formació híbrida)

Junta de Govern
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)
16/05/2022 | Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: +fàcils, +potents
(formació en línia)
17/05/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: La lluna: política i tecnologies
(formació híbrida)

Juntes territorials
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)

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)
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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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