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Les notícies de la setmana
La Delegació Territorial de Tarragona signa un nou conveni
amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona
El 31 de maig es va firmar el conveni en què ambdues entitats
estan interessades a cooperar en totes aquelles qüestions que, de
mutu interès, puguin sorgir.

El paper que juga la psicologia als jutjats, explicat al
programa de ràdio Carrer Major
David Garreta, psicòleg col·legiat de la Delegació Territorial de
Tarragona del COPC, aborda quin és el paper del psicòleg forense
als jutjats i quines garanties aporta la seva participació en els
processos judicials.

La Delegació Territorial de Tarragona firma un conveni amb el
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
El dia 25 de maig es va firmar el conveni de col·laboració on
ambdues entitats es comprometen a col·laborar activament per
fomentar la lluita contra l’intrusisme.

Encara no t'has inscrit a la conferència 'Estratègies
nutricionals com a coadjuvants terapèutics en la salut de la
dona en la postmenopausa?'
El pròxim 27 de juny, de 18 a 19.30 h, parlarem sobre quins són els
nutrients i components que han mostrat més evidència científica
per a la millora de la salut mental de les dones en aquest període.

Ja tens la càmera a punt per participar en el IV Concurs de
fotografia L'Ull de la Psicologia?
Què és per a tu la psicologia? Captura-ho amb la teva càmera i
envia-ho a la Delegació Territorial de Tarragona. Pots guanyar fins
a 500 euros. Anima't a participar!

Apunta't al III concurs d'il·lustració 'El traç de la Psicologia'
Els companys i companyes de la Delegació Territorial de Lleida i la
Comissió de Cultura del COPC convoquen la III Edició del concurs
d’il·lustració El traç de la Psicologia. Enguany està obert a totes les
persones col·legiades i precol·legiades.

El 9 de juny la Delegació Territorial de Tarragona romandrà
oberta fins a les 5 de la tarda
Aquest dijous realitzarem laIII Sessió de Networking dels Grups de
Treball, per aquest motiu, us atendrem fins a les 17 h.

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
Secció de Psicologia Cínica, de la Salut i la Psicoteràpia
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)
22/07/2022 | 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 en línia)
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)
06/07/2022 | Taller: El teu currículum més competitiu i actual (formació en línia)
19/07/2022 | 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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