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Les notícies de la setmana
Recupera el debat electoral entre les tres candidatures que
es presenten a les eleccions a la Junta de Govern del COPC
El debat electoral es va celebrar el dimecres 25 de maig: si no
vas poder veure'l en directe, mira'l quan et vagi bé al canal de
Youtube del COPC.
El COPC t'apropa els rols dels i les professionals de la
psicologia als tribunals de justícia
El Col·legi ha elaborat un directori en el qual pots trobar
professionals de la psicologia d'arreu de Catalunya dins dels
àmbits d’actuació en el context judicial, com els professionals
en Psicologia Forense, en Mediació, en Coordinació de
parentalitat i en Psicoteràpia en l'àmbit judicial.
El COPC t’ofereix el suport per desenvolupar
professionalment la teva carrera científica
El projecte tutoria científica neix amb l’objectiu de fomentar
les carreres científiques en psicologia, essent aquesta una línia
estratègica del Col·legi.
L’acreditació professional d’expertesa del COPC: un segell de
qualitat per als col·legiats i col·legiades que fomenta el
prestigi de la professió i garanteix un servei especialitzat
Tens formació i molta experiència en un àmbit d’intervenció
concret? Sol·licita el teu reconeixement d’expertesa al COPC.
Si tens una empresa o treballes com a persona autònoma i
necessites una eina de gestió, estalvia temps amb Billage
Factura, fes el seguiment de projectes i de clients i tot allò que
necessites amb un 15% de descompte gràcies al COPC.

Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones: lluitem
contra el biaix de gènere!
El COPC publica una infografia per conscienciar de la
importància d'incorporar la perspectiva de gènere a la
psicologia, i un recull de llibres gratuïts sobre el tema.
Alba Alfageme: “És urgentíssim que incorporem la
perspectiva de gènere a la psicologia clínica”
Entevista del Psiara a la psicòloga especialitzada en
l’abordatge de les violències masclistes, divulgadora i
professora de psicologia de la Universitat de Girona.
Set de les 10 últimes novetats de la biblioteca són donació de
la persona autora o de l'editorial
D'altra banda, vols un llibre d’una facultat de psicologia, però
no n’ets estudiant? Gràcies al CCUC, demana’l a través de la
Biblio del COPC.
L'adaptació contemporània de Romeo i Julieta de la
companyia la Brutal, amb un 20% de descompte per a
col·legiats i col·legiades
Del 10 de juny al 6 d'agost, al Teatre Poliorama. Aprofita dels
descomptes dels grans avantatges del COPC: si encara no t'hi
has donat d'alta, només et costarà un minut.

Recull de premsa
El creixement del nombre de casos de salut mental als CAP i
el servei de WhatsApp per resoldre dubtes de salut mental
de forma anònima, temes de la setmana al recull
Quines claus pot aportar la psicologia per abordar els
fenòmens d'actualitat que escullen els mitjans de
comunicació? Prem el recull i descobreix-ho.

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i 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)
14/06/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 4:
Intervenció amb casos de trastorns de personalitat, trastorn mental sever i TCA
(formació en línia)
22/06/2022 | Taller: Contratransferència en pacients amb trastorn psicòtic i TLP
(Trastorn límit de personalitat) (IV edició) (formació en línia)

Secció de Psicologia 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
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)
18/06/2022 | Jornada: Construint ciutats amb Salut Mental (formació híbrida)
21/06/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals
per professionals autònoms (formació en línia)

Junta Territorial
09/06/2022 | III Sessió de Networking del Grups de Treballs de la Delegació de
Tarragona (formació presencial)
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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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