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Les notícies de la setmana
L’ús de la mascareta continua sent obligatòria per a
centres,
serveis
i
establiments
sanitaris
o
sociosanitaris
En la resta de supòsits, cada centre pot recomanar la
mascareta si es considera que les circumstàncies que hi
concorren així ho aconsellen.
Últims dies per inscriure's a la IV Jornada: “Psicologia
de l'esport, el valor de la salut”
Organitzada per la Junta Rectora de la Delegació Territorial
de Tarragona té per objectiu transmetre la importància de
valorar al professional de la psicologia de l’esport en l’àmbit
de la salut.
La psicologia surt al carrer el dia de Sant Jordi a
Tarragona
La Delegació Territorial de Tarragona va celebrar Sant Jordi
muntant una parada a la Rambla Nova de la ciutat. Les roses
portaven bosses de plàstic 100% biodegradable, reafirmant
així, el compromís del Col·legi per respectar el medi
ambient.
La Delegació Territorial de Tarragona del COPC
coorganitza les I Jornades de Pedagogia i Salut
El dissabte 7 de maig, de 8:30 a 14 h, a l'Escola Mogwli de
Reus. Les jornades tenen un caire pràctic i estan dirigides
especialment als docents i professionals de l’educació.
Per què la ira és un verí més per a tu que per un
altre? Xerrada al Centre Cívic de Bonavista el 5 de
maig

En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya, tractarà sobre què és la ira i en què es diferencia
de la ràbia. Es donaran unes pautes perquè ajudin a
controlar aquesta emoció.

Crida per a formar part de la Borsa de Divulgadors de
la nostra Delegació
Tens habilitats comunicatives i ets una persona apassionada
de la psicologia? Anima't a participar en les propostes que
rebem dels mitjans de comunicació de la demarcació.
Envia'ns un correu a copc.t@copc.catindicant quin tema
voldries tractar.
Benvingudes col·legials. Ja tens reservada la teva
cita?
Vols conèixer de primera mà la Delegació Territorial de
Tarragona? Vols saber què pot fer per tu el Col·legi de
Psicologia? Truca'ns al 977.21.41.02 i reserva la teva cita.
T'esperem!!!

Ens ajudes a fer créixer les nostres xarxes socials?
Entre totes i tots podem aconseguir donar visibilitat a la
nostra passió, la psicologia!
Suma't als nostres perfils de Facebook i Instagram!

Activitats formatives
Junta Territorial de Tarragona
06/05/2022 | IV Jornada: Psicologia de l'esport, el valor de la salut (formació
híbrida)

Secció de Psicologia Cínica, de la Salut i la Psicoteràpia
04/05/2022 |Assemblea Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
(formació en línia)
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 | Taller: 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 | Taller: Prevenció del suïcidi: avaluació del risc i pla terapèutic
(formació en línia)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
06/05/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
10/05/2022|Taller d'avaluació diagnòstica: Casos pràctics (formació en línia)
14/05/2022|Jornada: Avanços i desmitificació en les altes capacitats

intel·lectuals (formació híbrida)
Secció de Neuropsicologia
10/05/2022 | Taula Rodona: Coneixement actual de teleneuropsicologia i
experiències arran de la Covid-19 (formació en línia)

Comissió Psicoanàlisi
06/05/2022 |Taller: Com aconseguir una bona vinculació parental amb els fills
adoptius. Trobades que marquen un destí (formació híbrida)

Junta de Govern i Juntes Territorials
06/05/2022 | Curs: La Història de Vida com a tècnica d'intervenció amb gent
gran (formació en línia)

11/05/2022 | Curs: Aplicació i interpretació de l'Inventari d'avaluació de la
personalitat (PAI) (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.
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