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Les notícies de la setmana
Proclamació definitiva de candidatures a les eleccions
a Junta de Govern 2022
No s'ha presentat cap impugnació contra el llistat
provisional de candidatures. Així doncs, s'eleva a definitiu el
llistat de candidatures presentades.
El COPC va celebrar l’acte del patró en reconeixement
a les persones que han complert 25 anys de
col·legiació
L’acte també va servir per condecorar amb la col·legiació
d'honor al Dr. Joan Riart (a títol pòstum), al Dr. Joan Guàrdia
i a la Sra. Rosa Maria Jové. En aquest enllaç podeu
consultar la galeria d'imatges.

Últims dies per inscriure's al 12th International
Congress of Coaching Psychology-Spain 2022
Professionals de prestigi nacional i internacional reflexionaran
sobre la psicologia coaching per a l'adaptació de les
organitzacions i les persones en els pròxims 10 anys. El
congrés serà virtual i es farà el 19 i 20 de maig. Inscripció.

La Delegació de Tarragona del COPC convoca la IV
edició del concurs de fotografia 'L’ull de la psicologia'
L’objectiu del concurs és donar a conèixer la visió
personal que els col·legiats, col·legiades, precol·legiats i
precol·legiades d'arreu de Catalunya tenen sobre el que
representa la psicologia. El primer premi està dotat amb
500 euros.
Acord per impulsar la mediació als jutjats
especialment en casos de vulnerabilitat

El COPC i el Grup Europeu de Magistrats per la Mediació es
comprometen a més difusió, activitats i investigació, que
impulsin un canvi de paradigma.

La Biblioteca del COPC presenta dos nous tests
psicològics
El CTC-R. Cuestionario TEA Clínico i el d2-R. Test de Atención
ja estan a disposició de les persones col·legiades en totes les
delegacions territorials.

El Departament de Salut renova el Consell Assessor
de Salut Mental i Addiccions
Format per sanitaris de diferents àmbits assistencials,
compta amb alguns professionals de la Psicologia, entre els
quals es troba el Dr. Óscar Pino en representació del
COPC.

El COPC presenta la memòria d’activitat de 2021
El Col·legi ha elaborat un document, maquetat en pdf i
resumit en un web, per informar els col·legiats i col·legiades
sobre totes les accions de les quals són persones
destinatàries i com s'ha gestionat el pressupost anual.

Necessites orientació professional per vincular-te al
mercat laboral?
El servei d’orientació professional està especialitzat en el
mercat laboral de la psicologia, i es pot sol·licitar en
qualsevol moment de la vida laboral de cada col·legiat o
col·legiada.

Recupera la conferència de PIMEC sobre la
importància del programa de 'compliance' a les
petites i mitjanes empreses
PIMEC va organitzar una trobada digital en què va posar en
relleu la importància d’establir un programa de compliance a
les empreses que reculli el model de prevenció de delictes.
Cal iniciar sessió a la web del Col·legi per veure el contingut.

'Eduard II' al teatre Akadèmia, amb un 20% de
descompte per a persones col·legiades fins al 29 de
maig
Obra que desenvolupa la història d’amor entre el rei Eduard
II d’Anglaterra i el seu amant, el jove Piers Gaveston, i les
intrigues que aquesta unió suscita en la cort.

Recull de premsa
L'assetjament escolar, el dol perinatal i l'alta
demanda de les consultes de psicologia... són alguns
dels temes més destacats del recull de premsa
d'aquesta setmana
No et perdis els articles, els reportatges i la participació en
programes de ràdio i televisió en què han participat els
nostres psicòlegs i psicòlogues col·legiades! Fes clic al recull
de premsa i tria la informació 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)
31/05/2022 | Conferència: Mediació en els processos de redefinició de parella.
Guia Pràctica per a un procés de mediació (formació en línia)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)
01/06/2022 | Presentació del llibre "Sinergias entre la Psicologia y el Coaching"
(formació en línia)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
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)

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
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
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)
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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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