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Les notícies de la setmana
El 17 de juny se celebrarà el dia de la Festa gironina de la
Psicologia 2022
Ens veurem a les 19.30 h al restaurant La Masia de la Bisbal
d'Empordà. Utilitza aquest enllaç per registrar la teva assistència,
indica si vindràs acompanyat i informa't de tots els detalls amb el
vídeo d'invitació. Vine a la festa!

Dies 1 i 2 de juny, eleccions a la Junta de Govern del COPC
Tot el que et cal saber: Candidatures a Junta de Govern, calendari i
enllaços als actes de presentació de candidatures, i recordatori de
com accedir a l'àrea privada com a col·legiat o col·legiada per
exercir el teu dret a vot.

Encara ets a temps per presentar el teu article al concurs
literari d'articles de psicologia Lluís Maruny!
Tres modalitats: persones col·legiades, precol·legiades i estudiants.
El concurs està obert a tot Catalunya. Consulta les bases i envia'ns
el teu article; l'1 de juny finalitza el termini de presentació.

La psicologia comença a tenir més visibilitat a la premsa de
Girona
Gràcies a les persones col·laboradores que, amb els seus articles,
donen més notorietat a la psicologia i a la professió. Publicat al
Diari de Girona Desperta la teva ment, d'Anna Puig i Les cicatrius
emocionals, de Puri Cosgaya, a El Punt Avui ed. Girona.

Club Social: Selvans, banys de bosc
Dissabte 4 de juny a les 10 h teniu una cita amb Banys de bosc.
Caminar lent, en silenci, sentint la relaxació, la respiració conscient,
i una reconnexió amb l’entorn natural a través de tots els nostres
sentits. Encara sou a temps! Més informació.

Club Social: exposició de pintures d'Antoni 'Ramat'
Una selecció de quadres dedicats a mostrar els racons més
emblemàtics de la ciutat de Girona, amb l'art neoexpresionista de
l'artista plàstic Toni Ramos "Ramat". Entrada lliure i gratuïta. Més
informació.

Horari actual de la Delegació Territorial de Girona
De dilluns a dijous: de 9 a 19 h i divendres: de 9 a 15 h.

Recull de premsa
L'actualitat del món de la psicologia
Estigues al dia de les notícies que apareixen als mitjans de
comunicació i que estan relacionades amb la psicologia. Fes clic
aquí i consulta les que més t'interessin!

Activitats formatives
Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)
31/05/2022 | Conferència: Mediació en els processos de re definició de parella.
Guia Pràctica per a un procés de mediació (formació en línia)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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 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 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 Educativa
14/06/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Salut Mental a l’escola
(formació en línia)

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

Junta de Govern
14/06/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Anàlisi de la situació econòmica
actual (formació híbrida)
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