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Les notícies de la setmana
La Delegació Territorial de Girona del COPC celebra la Festa
de la Psicologia. Consulta la galeria fotogràfica!
El divendres 17 de juny es va dur a terme la Festa Gironina de
la Psicologia 2022. Unes 120 persones van assistir a la
tradicional trobada que es va celebrar al restaurant La Masia
de La Bisbal d’Empordà. Fotografies de la festa.
Guanyadors del XXXIII Concurs Literari d'Articles de
Psicologia Lluís Maruny
En el marc de la Festa Gironina de la Psicologia es van fer
públics els articles guanyadors de l'edició d'enguany del
Concurs Literari. El 1r premi va ser per La família del riu
d'Amanda Moreno Serrano.
El COPC participa en el plenari sobre el maltractament de la
gent gran a l'Alt Empordà
El 15 de juny el president de la Delegació de Girona del COPC
va intervenir en la Taula Comarcal de Maltractaments, a
l'Hospital de Figueres. L'objectiu va ser la detecció i
l'abordatge dels maltractaments a les persones grans, i
reforçar el treball en xarxa entre els agents implicats.
Representació de la Junta Rectora a la Trobada de Salut
Mental a Catalunya
Pilar Mateos i Susana Mantas, secretària i vocal,
respectivament, de la Delegació Territorial de Girona,
participaran el dimecres 6 de juliol a la Trobada de Taules de
Salut Mental que tindrà lloc a Barcelona.
Posposa el pagament de la quota col·legial de juliol si
prefereixes pagar-la a l'octubre
Fins al 10 de juliol es pot demanar l'ajornament del pagament

de la segona quota anual a la primera quinzena d'octubre.
Sol·licita-ho per correu a ajornament@copc.cat.

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.
Aquests són els articles de psicologia publicats a la premsa
gironina
Teràpia Floral, d'Àngel Guirado, aEl Punt Avui.
Gerunda F.C., d'Àngel Guirado, aEl Punt Avui.
El cos respon a la guerra, de Fadma Feixas, alDiari de Girona.
Club Social: Nova exposició de fotografies de Mercè Ribera
La fotògrafa Mercè Ribera exposa Perplexitat, una mostra de
fotografies que representen la ficció i universos originats,
exclusivament, en la ment de la creadora. Entrada lliure i
gratuïta.

Horari d'estiu de la Delegació Territorial de Girona
De l'1 de juliol al 15 de setembre la delegació farà horari
d'estiu: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
Fins a l'1 de juliol continuarem de dilluns a dijous: de 9 a 19 h
i divendres: de 9 a 15 h. Recordem que el divendres, 24 de
juny, la delegació tancarà per la festivitat de Sant Joan.

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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 en línia)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
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 en línia)
21/09/2022 | Conferència: Comunicació i assertivitat, millorant la nostra autoestima
i les nostres relacions interpersonals (formació en línia)

Secció de Psicologia d'Emergències
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 en línia)

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

Secció de Psicologia Educativa
29/09/2022 | Taula Rodona: Acompanyar la sexualitat en adolescents (formació en
línia)

Comissió de Psicoanàlisi
01/07/2022 | Invitació a l’Exposició cultural de Francesc Tosquelles: “Com una
màquina de cosir en un camp de blat” (visita guiada presencial)
08/07/2022 | Invitació a l’Exposició cultural de Francesc Tosquelles: “Com una
màquina de cosir en un camp de blat” (visita guiada presencial)

Junta de Govern

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)
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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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