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Les notícies de la setmana

Segueix en directe el resultat de les eleccions a Junta de
Govern del COPC
L'enllaç estarà actiu a partir d'avui, dia 2 de juny a les 20 h,
moment en què es tancaran les votacions.

Dia Mundial de la Lluita contra els Trastorns de la Conducta
Alimentària: desmuntem 5 mites!
El grup de treball TCA i tractament psicològic de l’obesitat del
COPC ha elaborat unes infografies per desmuntar alguns dels
mites més comuns sobre aquest trastorn tan freqüent i
descobrir la seva realitat.

El COPC concedeix els ajuts 0’7 per a projectes socials
relacionats amb l’àmbit de la psicologia
L’any 2022 es reconeixen sis projectes, quatre dels quals amb
una assignació de 4.000 euros.
Jornades de Mediació GEMME-ICAB: Judicatura i Advocacia
per a la resolució pacífica dels conflictes
Les jornades se celebraran els propers 10 i 11 de juny, a la
sala d’actes de l’ICAB, en format presencial. Es debatrà sobre
experiències en mediació i es farà una sessió sobre justícia
restaurativa amb la projecció de la pel·lícula Maixabel.

Odilo, proveïdor de llibres digitals del COPC, duu a terme una
iniciativa per donar suport a famílies afectades pel conflicte
ucraïnès
Es pot difondre i donar suport a la iniciativa fent-ne difusió o

formant part del hub que s’ha creat.

'Las herramientas subjetivas de las masculinidades', el nou
article de la revista Psiara
El text reflexiona sobre la importància de la construcció
d'eines col·lectives, reparatòries i transformadores per poder
tramitar experiències emocionals doloroses i d'alt impacte
psicològic.

El teatre Akadèmia programa ‘Els àngels no tenen fills’, de
Clàudia Cedó, amb un 20% de descompte per a persones
col·legiades
Només del 15 al 19 de juny, la psicòloga i dramaturga porta a
escena les persones amb diversitat funcional i els seus drets
sexuals i reproductius.
Consulta els serveis professionals complementaris que
ofereix el COPC a tots els col·legiats i col·legiades
Beneficia't dels convenis que va signar el Col·legi amb
diverses empreses i organitzacions per tal que les persones
col·legiades puguin disposar de forma gratuïta o molt
avantatjosa de tots els serveis necessaris per administrar un
negoci.
Encara no segueixes el canal de YouTube del COPC?
Subscriu-te al nostre canal i estigues al dia del nou contingut
que publiquem. Allà trobaràs els vídeos de les formacions que
s'organitzen des del Col·legi. Fes clic aquí i recupera els que
més t'agradin!

Recull de premsa
Viure sense el mòbil, com trencar amb la violència estètica i
l'operació biquini, i les conseqüències d'una baixa
autoestima, temes de la setmana al recull de premsa
Articles sobre aquests temes, i molts d'altres, compten amb
la col·laboració d'un psicòleg o psicòloga. Fes clic al recull i
consulta els que més t'interessin!

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)
22/06/2022 | La Fibromiàlgia: desmuntant falses creences gràcies a la neurociència
(formació híbrida)

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
28/06/2022 | Taula Rodona: Igualtat de gènere a l’arbitratge i al judici esportiu
català? Conclusions sobre els resultats de l’enquesta del projecte europeu WINS
(formació híbrida)

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)
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
27/06/2022 | Conferència: Estratègies nutricionals com a coadjuvant terapèutic en
la salut mental de la dona en la postmenopausa (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.

Si vols donar-te de baixa del butlletí o gestionar les teves preferències d'enviaments prem aquí

