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Les notícies de la setmana
III Sessió de Networking dels Grups de Treball de la
Delegació Territorial de Tarragona
Reserva't el 9 de juny a les 18.30 h per conèixer i compartir
sinergies amb els grups de treball de la Delegació Territorial de
Tarragona en una trobada a l'hotel AC. Activitat gratuïta. Inscriu-te
abans del 3 de juny.

Últims dies per actualitzar les dades personals.
Imprescindible per poder votar telemàticament els dies 1 i 2
de juny
Es recorda a totes les persones col·legiades que, per poder votar
telemàticament, caldrà accedir a l'àrea privada i comptar amb les
dades personals actualitzades abans del dia 31 de maig.

Nova data per la conferència 'Estratègies nutricionals com a
coadjuvant terapèutic en la salut mental de la dona en la
postmenopausa'
La sessió tindrà lloc, en format híbrid, el pròxim 27 de juny. Es
parlarà sobre quins nutrients i components poden millorar la salut
mental i la prevenció del deteriorament cognitiu de la dona.

El retard actual de la parla en infants de 3 anys passa
consulta al programa de ràdio Carrer Major
Sílvia Pérez Lima, psicòloga col·legiada de la nostra delegació i
psicopedagoga, ens explica els diferents condicionants que
motiven aquest fet.

Xerrada: 'Com gestionem els pensaments i les emocions
negatives?'
El dia 16 de juny, en col·laboració amb els Centres Cívics de
Tarragona, es realitzarà aquesta xerrada a càrrec de la doctora

Maria José Serrano.

La Delegació Territorial de Tarragona continua lluitant contra
l'intrusisme
És imprescindible oferir un servei de qualitat i dut a terme per
professionals per tal d'aconseguir uns bons resultats. Amb la
campanya STOP INTRUSISME es vol garantir la professionalitat
dels col·legiats i col·legiades de l'àmbit de la salut. Ens ajudes a
compartir-ho?

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 hi ha
reserves en hotels i entrades a Port Aventura!

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
Junta Territorial
09/06/2022 | III Sessió de Networking del Grups de Treballs de la Delegació de
Tarragona (formació presencial)
27/06/2022 | Conferència: Estratègies nutricionals com a coadjuvant terapèutic en
la salut mental de la dona en la postmenopausa (formació híbrida)

Secció de Psicologia Cínica, de la Salut i la Psicoteràpia
07/06/2022 | 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)

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
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 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)

Junta de Govern
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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