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Les notícies de la setmana
Roger Ballescà compareix en representació del COPC a la
Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions del
Parlament de Catalunya
El vicesecretari del Col·legi va desgranar les oportunitats que
ofereix la psicologia en l'abordatge de la salut mental i les
principals problemàtiques per exercir en l'àmbit públic.
La Generalitat constitueix la Taula del Pacte Nacional de
Salut Mental de Catalunya amb representació i participació
del COPC
L’acte de constitució de la Taula va comptar amb la presència
del president de la Generalitat, que va posar de manifest que
el Pacte Nacional de Salut Mental és una prioritat per al
Govern. Més informació.
S'obre la segona convocatòria de l’any per sol·licitar un
procés de mentoratge
El projecte de Mentoring Atenea busca unir professionals amb
una llarga experiència, amb joves col·legiats i col·legiades que
volen desenvolupar la seva carrera professional a mig/llarg
termini.
Coneix les aportacions de Francesc Tosquelles a les
institucions psiquiàtriques de la República en una visita
guiada gratuïta al CCCB
Els dies 1 i 8 de juliol s’organitza la visita guiada a l’exposició
del CCCB, gratuïta per a col·legiats i col·legiades. Sigueu àgils,
que els grups són petits i les places limitades!
El COPC t’ofereix el suport per desenvolupar
professionalment la teva carrera científica

El projecte tutoria científica es va crear amb l’objectiu de
fomentar les carreres científiques en psicologia, essent
aquesta una línia estratègica del Col·legi.

Nou article al Psiara: 'Poesia, filosofia, psicoanàlisi, punts de
trobada. In memoriam Ignasi Sala'
El text destaca les idees principals que van sorgir en el
transcurs de l'acte que es va organitzar per recordar el
psicoanalista Ignasi Sala.
El COPC col·labora al Màster en Psicologia de la reproducció
humana assistida: aspectes biopsicosocials de la UB
La preinscripció per a l’edició 2022-2024 és oberta fins al dia
15 de setembre; 60 crèdits a cursar a partir del 17 d’octubre.

El COPC se subscriu al manifest per reclamar mesures
eficaces per millorar el benestar de la comunitat educativa en
una escola inclusiva
El manifest demana que s’apliquin accions d’avaluació i
intervenció psicològica, amb el desenvolupament de
programes amb professionals de la Psicologia Educativa que
previnguin problemes psicològics i promocionin el benestar
del professorat, alumnat i les seves famílies.
Consulta els nous avantatges que t'ofereix el Banc Sabadell
per ser col·legiat o col·legiada del COPC
Banc Sabadell bonifica fins a 60 euros la primera quota de
col·legiat en obrir un compte de la gamma ExpansióPRO i
domiciliar-hi la quota.

Recull de premsa
Com gestionem els pensaments i les emocions negatives,
política i salut mental, i la selectivitat, temes de la setmana al
recull de premsa
Consulta el recull i estigues al dia de les informacions sobre
psicologia que apareixen als mitjans de comunicació. Fes clic
aquí i llegeix els articles que més t'interessin!

Activitats formatives

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
22/07/2022 | Taula rodona: 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

28/06/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Anàlisi de la situació econòmica
actual (formació híbrida)
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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