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Les notícies de la setmana
El COPC ets tu, candidatura encapçalada per Guillermo
Mattioli, guanya les eleccions a Junta de Govern del COPC
La llista va rebre un total de 933 vots (51,92%). ARA, T@TS A
UNA en va obtenir 644 (35,84%) i Som Psicologia 204
(11,35%). Enguany, va ser la primera vegada en la història del
Col·legi que la votació va ser 100% telemàtica.
Acabat el procés electoral, el degà Guillermo Mattioli adreça
unes paraules a les persones col·legiades i col·laboradores del
COPC
El Grup d’Experts en TIC del COPC reflexiona sobre
l’ePsicologia i la deontologia de la pràctica psicològica a
distància
Coneixes les característiques d'un e-Psicòleg/òloga? Quins
són els avantatges de la tecnologia en psicologia? I els
inconvenients? Descobreix-los en aquesta infografia i en el
material complementari que avui us compartim.
Posposa el pagament de la quota col·legial de juliol si
prefereixes pagar-la a l'octubre
Per ajornar la quota només cal sol·licitar-ho mitjançant el
correu electrònic ajornament@copc.cat. Data límit: 10 de
juliol.
Inscripcions obertes a la taula rodona ‘Presentació del
Manual de Telesalut Mental. La intervenció psicològica a
distància’
Com ha de ser la intervenció psicològica a distància? Quin
paper tindran les TIC en la psicologia? Són algunes de les
preguntes que es respondran en aquesta formació, que es
farà de manera híbrida el dijous 16 de juny a les 7 de la tarda.

VII Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el
Conflicte, del 15 al 17 de setembre
Gràcies a la col·laboració del COPC, els col·legiats i
col·legiades tenen un 25% de descompte en el preu
d'inscripció, que és reduïda fins al 15 de juliol.
La biblioteca del COPC creix gràcies a donacions de persones
autores i de la Comissió de Psicoanàlisi
Coneixes la col·lecció de vídeos acadèmics per a professionals
de la psicologia que et proveeix la biblioteca del COPC? 2.400
hores de sessions de teràpies reals a la teva disposició.
La Societat Catalana de Rorschach ofereix un 20% de
descompte a les persones col·legiades en el curs sobre el Test
de Relacions Objectals de Phillipson (TRO)
L'objectiu de la formació és aprendre a utilitzar el Test de
Relacions Objectals de Phillipson com a instrument
d’avaluació de la personalitat en diferents contextos.

Recull de premsa
La precarietat, la temporalitat i la salut mental o com
conciliar fills i amics, alguns dels temes de la setmana del
recull de premsa
La col·laboració d'un psicòleg o psicòloga és a l'ordre del dia
de molts articles i reportatges dels mitjans de comunicació.
Fes clic al recull i consulta els que més t'interessin!

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
22/06/2022 | Taller: Contratransferència en pacients amb trastorn psicòtic i TLP
(Trastorn límit de personalitat) (IV edició) (formació en línia)
22/07/2022 | La Fibromiàlgia: desmuntant falses creences gràcies a la neurociència
(formació híbrida)
16/09/2022 | Curs: Aproximació a les Psicoteràpies Humanistes (2a edició)
(formació en línia)

19/09/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències a través de casos
clínics Taller 1: Desenvolupar competències personals per a l’abordatge de casos
clínics (formació en línia)
22/09/2022 | Taula Rodona: Intervencions en Intel·ligència emocional VII (formació
en línia)
30/09/2022 | Seminari: Supervisió clínica: La relació terapèutica des de las
Psicoteràpies Humanistes (formació en línia)
30/09/2022 | Taller: Hipnosi per a futures mares (formació presencial)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitat
16/09/2022 | Curs: Re Generant : Cos, emoció i Recuperació de la pròpia sobirania
de dona: Tècniques emocionals i corporals en el procés de recuperació de situacions
traumàtiques i de fort impacte emocional (formació híbrida)
21/09/2022 | Conferència: Comunicació i assertivitat, millorant la nostra autoestima
i les nostres relacions interpersonals (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
28/09/2022 | Taula Rodona: Acompanyar la sexualitat en adolescents (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)

Secció de Psicologia Jurídica
20/09/2022 | Curs: Avaluació forense de la persona encausada (formació híbrida)
29/09/2022 | Cicle de Conferències: Avenços en Psicologia Jurídica Aplicada a
l’Àmbit Penal. Conferència: Agressors Sexuals Adolescents (formació en línia)

Junta de Govern
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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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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