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Les notícies de la setmana
Tens la càmera a punt? Participa en el IV Concurs de
fotografia 'L'ull de la Psicologia'
Què és per a tu la psicologia? Captura-ho amb la teva càmera i
envia-ho a la Delegació Territorial de Tarragona. Pots guanyar fins
a 500 euros. Anima't a participar!!!

La infidelitat passa consulta al programa Carrer Major
Patricia Maguet, psicòloga col·legiada de la Delegació Territorial de
Tarragona del COPC i experta en solucions per a parelles i famílies,
reflexiona sobre què es considera infidelitat i com es pot superar.

La nostra companya de la Delegació Territorial de Tarragona,
Ana Gutiérrez, al programa de ràdio La Ciutat, d'Onda Cero
Va parlar de l'envelliment actiu com a procés pel qual s'optimitzen
les oportunitats de benestar físic i mental durant tota la vida, amb
l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i
la qualitat de vida en la vellesa.

T'agrada escriure? Participa en el XXXIII Concurs literari
d’articles de psicologia Lluís Maruny de la Delegació de
Girona
Enguany, per primer cop, estan convocades les persones
col·legiades i precol·legiades del COPC a la categoria general, i els i
les estudiants de totes les universitats amb seu a Catalunya.
Consulta les bases en aquest enllaç.

La Biblioteca del COPC presenta dos nous tests psicològics
El CTC-R. Cuestionario TEA Clínico, que avalua la simptomatologia
clínica i trets psicopatològics en adults, i d2-R. Test de Atención,

que avalua l'atenció selectiva i de la concentració, ja estan a
disposició de les persones col·legiades.

Conferència: Estratègies nutricionals com a coadjuvant
terapèutic en la salut de la dona en la postmenopausa
El pròxim 20 de juny de 18 a 19.30 h parlarem sobre quins són els
nutrients i components que han mostrat més evidència científica
per a la millora de la salut mental i per a la prevenció del
deteriorament cognitiu de la dona.

Nous vídeos publicats al canal de Youtube del COPC
Ja pots visionar la Jornada d'Autolesions en infants i adolescents i
la Taula Rodona: lluita contra l'estigma en salut mental al canal de
Youtube del COPC. Fes clic aquí i mira'ls!

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
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 Alternatives de Resolució de Conflicte
16/05/2022 | Conferència: Marc legal en coordinació de parentalitat i protecció a la
infància (formació en línia)
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 Cínica, de la Salut i la Psicoteràpia
24/05/2022 | Conferència: La sexualitat en el Període Perinatal (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)
07/06/2022 | Taller: Com intervenir davant de pacients que presenten autolesions,
intents de suïcidi i gestió de crisis (formació en línia)
08/06/2022 | Conferència: Avaluació psicopedagogia mitjançant tècniques
projectives (formació híbrida)
10/06/2022 | Taller: com fer front als meus primers pacients. Part I (formació en
línia)
10/06/2022 | Curs: Iniciació a la hipnosi clínica (Xª Edició) (formació presencial)
13/06/2022 | Conferència: Dir floortime a través de la musicoteràpia (formació en
línia)

Secció de 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)
08/06/2022 | Conferència: L’Anàlisi Transaccional aplicada a la Psicologia 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)
10/06/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
14/05/2022 | Jornada: Avanços i desmitificació en les altes capacitats intel·lectuals
(formació híbrida)
14/06/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Salut Mental a l’escola
(formació en línia)

Secció de Psicologia de les Emergències
26/05/2022 | Curs: Salut Mental Positiva i autocura dels professionals de la salut

(formació en línia)

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)
14/06/2022| Conferència Intercol·legial Sènior: Anàlisi de la situació econòmica
actual (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 donarvos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.
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