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Les notícies de la setmana
La Junta de Govern del COPC celebra la Junta General
Ordinària i Extraordinària del 27 d’abril de 2022
La sessió va ser la primera celebrada en format presencial i
online simultàniament i tots els punts de l’ordre del dia van
quedar aprovats.
La Junta Electoral aprova les tres candidatures
presentades a les eleccions a Junta de Govern
Totes les candidatures han complert els requisits formals
establerts i han aportat els avals necessaris. El termini per
interposar reclamacions contra aquest acord finalitza el dia 30
d’abril de 2022.
El Departament de Salut reforça l’atenció primària
amb la creació del nou Consell Assessor de l’Atenció
Primària i Comunitària
Guillermo Mattioli, degà del COPC, ha estat nomenat com a
un dels 30 professionals de diferents disciplines assistencials
d’atenció primària que conformen el nou Consell.

Has estat denunciat o denunciada a la Comissió
Deontològica? Una infografia t'explica què pots
esperar i fer
Publicada per la Comissió Deontològica del COPC, detalla les
passes, els temps i els recursos amb què comptem davant
una denúncia professional.
Vicenç Raluy al PSIARA: 'Si l’esport és essencial per a
la salut, calen professionals de la psicologia que
n’afavoreixin l’adherència'

La revista de psicologia del COPC entrevista un dels ponents
de la propera IV Jornada Psicologia de l’esport de
Tarragona.

Barcelona Activa obre una licitació per a la
contractació de serveis de suport psicològic i atenció
al malestar psicològic
L’objectiu és facilitar i promoure l’apoderament, l’autonomia i
el benestar de les persones usuàries en el transcurs de la
seva participació en els diferents programes d’ocupació.
28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut
en el Treball: en 55' de vídeo et parlem de salut
emocional
Fatiga mental, burnout, mobbing o estrès laboral són riscos
que també patim a l’entorn laboral i que també cal prevenir
amb una ocupació de qualitat, treball digne i empreses més
competitives, saludables i sostenibles.

HelpEmpresa ajuda les persones col·legiades amb
empreses en dificultats
Aquest servei és gratuït i s'encarrega de donar eines a
negocis que s’han vist afectats per aquesta crisi, amb
l’objectiu de superar-la i ajudar-los a enfortir-se.
'Ratas' al Tantarantana, amb un 50% de descompte
per a persones col·legiades fins al 15 de maig
Una obra de teatre que hibrida el text, la dansa i l'audiovisual
per reversionar un conte dels germans Grimm contextualitzat
a Berlín l'any 1919 amb una profunda reflexió sobre la
guerra.

Recull de premsa
Els pares i mares tòxics, els delictes comesos per
nens i adolescents, les persones que no es volen
treure la mascareta encara que puguin... són
protagonistes del recull de premsa
Articles sobre aquests temes, i molts d'altres, compten amb
la col·laboració d'un psicòleg o psicòloga al recull de la
setmana. Fes clic al recull de premsa i escull el que més
t'interessi!

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
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)
24/05/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 4:
Intervenció amb casos de trastorns de personalitat, trastorn mental sever i TCA
(formació en línia)
24/05/2022 | Conferència: La sexualitat en el Període Perinatal (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
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

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 Psicologia d'Emergències
26/05/2022 | Curs: Salut Mental Positiva i autocura dels professionals de la
salut (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)

Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
27/05/2022 | Programa d'Especialització en Coaching & Mentoring en
Organitzacions (formació híbrida)

Junta de Govern
09/05/2022 | Taller: El món de la psicologia des d’una posició emprenedora.
Comencem a treballar una idea (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)
24/05/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions
formals per professionals autònoms (formació en línia)

Juntes territorials
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 de Psicoanàlisi
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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