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Les notícies de la setmana
Indicacions per accedir a l'àrea privada de persona col·legiada
Es recorda a totes les persones col·legiades que, per poder
votar, caldrà accedir a l'àrea privada i comptar amb les dades
personals actualitzades abans del dia 31 de maig.
La nova figura de referent de benestar emocional i
comunitari del sistema de salut ja està implantada al territori
amb 343 professionals
El 12 de maig va tenir lloc la primera jornada de treball de
referents de benestar emocional i comunitari per compartir
informació sobre l’acollida als equips d’atenció primària.
Cicle de ponències sobre sortides professionals i el mercat
laboral, una per a cada àmbit professional de la psicologia
El cicle arrenca el pròxim dimecres 8 de juny amb la ponència
El perfil del psicòleg o psicòloga avaluador en tinença d’armes,
a càrrec de professionals de la psicologia que treballen a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Dolor i psicologia: per què és necessària la persona
especialista en dolor?
Mayte Serrat i Rubén Nieto, de Grup de treball de Dolor
Crònic, responen a l'article del Psiara destacat aquesta
setmana. Avança't a l'edició de juny i llegeix-lo ara al web de la
revista de psicologia del COPC.
S'obre la segona convocatòria de l’any per sol·licitar un
procés de mentoratge
El projecte de Mentoring Atenea busca unir professionals amb
una llarga experiència, amb joves col·legiats i col·legiades que

volen desenvolupar la seva carrera professional a mig/llarg
termini.
Beneficis fiscals per l’adhesió al pla d’acció de Barcelona +
Sostenible del COPC
Els col·legiats i col·legiades amb activitat econòmica a
Barcelona que implementin alguna de les accions proposades,
poden adherir-s’hi fins al 30 de juny i obtenir beneficis fiscals
per l'any 2023.
‘Noies, d’aquestes’: estigmatització, discriminació i bullying a
causa de la conducta sexual. En parlem després de la funció?
Diumenge 22 de maig, a la sala Versus Glòries, es programa
un col·loqui postfunció entre el públic assistent i la
companyia moderat per Mònica Algueró.
Estàs planificant les vacances d'estiu? Inspira't i estalvia
gràcies al portal de grans avantatges del COPC
Les persones col·legiades donades d'alta al portal tenen
descomptes en milers de productes i serveis, entre els quals
webs de reserva d'allotjaments, companyies aèries, empreses
de lloguer de cotxes... Fes clic i estalvia fent vacances!

La Sociedad Española de Psicología de la Intervención Social
us convida a la Jornada La Interdisciplinariedad en las
Políticas Municipales de Bienestar Social
La inscripció és gratuïta i hi pots assistir de forma telemàtica.
Si hi vols assistir, reserva't el dia 30 de maig.

Recull de premsa
L'actual retard de la parla en infants de 3 anys, la cirurgia
estàtica o el 'benching', des de la psicologia als mitjans
Aquesta setmana el recull proposa 31 notícies diferents en les
quals la psicologia hi ha aportat el seu punt de vista. Segur
que hi ha el tema que t'interessa!

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
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 Psicologia Coaching
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
10/06/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
14/06/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Salut Mental a l’escola
(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 Psicologia de les Organitzacions i del Treball
27/05/2022 | Programa d'Especialització en Coaching & Mentoring en
Organitzacions (formació híbrida)

Junta de Govern
09/06/2022 | Presentació del llibre "La cueva del mono" (formació en línia)
13/06/2022 | Taller: On són les oportunitats que t’ofereix el mercat i que tu estàs
buscant? (formació en línia)
14/06/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Anàlisi de la situació econòmica
actual (formació híbrida)
16/06/2022 | Taula rodona: Presentació del Manual de Telesalut Mental. La
intervenció psicològica a distància (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.
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