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Les notícies de la setmana
La Festa gironina de la Psicologia se celebrarà el 17 de juny
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. T'esperem!

Instruccions per votar en línia a les eleccions a Junta de
Govern del COPC
Videotutorial amb les instruccions, pas a pas, per poder votar
de manera telemàtica. Demà, 2 de juny, també es podrà votar
presencialment a les quatre delegacions del COPC en horari
de 10 del matí a 8 de la tarda. Més informació.

Segueix en directe el resultat de les eleccions a Junta de
Govern del COPC
L'enllaç estarà actiu a partir del dia 2 de juny a les 20 h,
moment en què es tancaran les votacions.
El COPC t’ofereix el suport per desenvolupar
professionalment la teva carrera científica
Un projecte de tutoria científica amb l’objectiu d’afavorir la
consolidació de carreres científiques en els primers anys de
recorregut. Més informació.
Oberta la segona convocatòria de l’any per sol·licitar un
procés de mentoratge
El projecte Atenea Mentoring posa en contacte als col·legiats i
col·legiades que inicien la seva carrera amb un psicòleg o
psicòloga col·legiat amb una llarga trajectòria, amb la finalitat
de desenvolupar i guiar la seva carrera professional.

La Universitat de Lleida organitza el curs 'Com intervenir de
forma significativa amb estudiants amb altes capacitats'
El curs té com a objectiu general aclarir conceptes i actualitzar
l’estat de la qüestió sobre intervencions a l’aula. Inscripcions.

Us recomanem l'article 'Menys presses i més distància' del
psicòleg Joan Sala
El col·legiat olotí Joan Sala Bartrina ha publicat un article a El
Punt Avui, edició de Girona, amb una reflexió sobre la
necessitat de desaccelerar.
Club Social: Nova exposició de fotografies de Mercè Ribera

Perplexitat, una mostra de fotografies que representa ficció i
universos originats, exclusivament, en la ment de la seva
creadora. Entrada lliure i gratuïta.

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

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
08/06/2022 | Conferència: Avaluació psicopedagogia mitjançant tècniques
projectives (formació híbrida)
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 (IV
edició) (formació en línia)

22/06/2022 | La Fibromiàlgia: desmuntant falses creences gràcies a la neurociència
(formació híbrida)

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 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)

Junta de Govern
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)
14/06/2022 | Presentació llibre: “Diàlegs d’ultratomba. Psicoteràpia amb divuit
personatges dela història (formació híbrida)
16/06/2022 | Taula rodona: Presentació del Manual de Telesalut Mental. La
intervenció psicològica a distància (formació híbrida)
21/06/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals
per professionals autònoms (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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