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Les notícies de la setmana
Dilluns 16 de maig comença la campanya electoral de les
eleccions a Junta de Govern del COPC
Del 16 al 30 de maig, els col·legiats i col·legiades podran
conèixer el programa electoral de les 3 candidatures que els
sol·liciten el vot.
Comunicació de publicació del cens electoral definitiu per a
les eleccions a Junta de Govern del COPC
El cens es pot consultar en totes les seus del Col·legi. Les
eleccions es duran a terme el dimecres 1 i dijous 2 de juny.

El Govern avança amb el Programa per a l'elaboració del
Pacte Nacional de Salut Mental
Té per objectiu impulsar polítiques de salut mental i compta
amb la participació d'agents governamentals, locals i socials, i
dos membres de la Junta de Govern del COPC.

El COPC estrena un canal de Telegram per continuar
apropant l’actualitat de la institució a les persones
col·legiades
L’aplicació servirà per difondre les formacions del Col·legi, les
notícies rellevants, les ofertes de la borsa de treball, etcètera.
Per seguir-nos a Telegram, fes clic aquí.
'Reflexions sobre la guerra', el nou article de la revista Psiara
El Grup de Treball Psicoanàlisi i societat reflexiona sobre els
conflictes bèl·lics i com ens afecten des de la distància, els
mecanismes que utilitza l'ésser humà per fer-hi front, i quins
recursos té la societat per evitar més guerres.

Les persones col·legiades tenen un 20% de descompte per la
formació 'Abuso sexual infantil, pedofilia y pederastia'
El curs tractarà sobre com prevenir l'abús sexual infantil, quins
símptomes poden alertar de què una persona ha patit un abús
durant la infància i què es pot fer si algú revela que ha abusat
d'una persona menor. El curs es farà en línia del 27 al 29 de
maig.

Col·loqui postfunció de la Comissió de Cultura i ‘Qui no
s'atreveix a tremolar’ el diumenge 15 de maig al teatre Maldà
Els col·legiats i col·legiades gaudeixen d’una promoció gràcies
a la qual poden comprar l’entrada a 16 € per les funcions del
cap de setmana, i a 14 € per a les sessions d’entre setmana.
El Col·legi col·labora amb el programa Carnet Jove de la
Generalitat
Amb aquesta col·laboració els col·legiats i col·legiades podran
formar part del projecte i comunicar els seus serveis en el
catàleg del Carnet Jove.

Recull de premsa
Infància i pantalles: la cara oculta del 'nadiu digital';
l'envelliment actiu i saludable, i els pares i mares 'tòxics', són
els temes destacats d'aquesta setmana
Consulta el recull de premsa i estigues al dia de les
informacions sobre psicologia que apareixen als mitjans de
comunicació. Fes clic aquí i llegeix els articles que més
t'interessin!

Activitats formatives
Secció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)
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
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)
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)

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)
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)

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

Secció de Psicologia de l'Esport
08/06/2022 | Taula Rodona: Presentació d’un estudi. L’activitat física, una eina per
millores del funcionament cognitiu i psicològic (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
24/05/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals
per professionals autònoms (formació en línia)
09/06/2022 | Presentació del llibre "La cueva del mono" (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 donarvos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.
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