Si no pots veure bé aquest butlletí prem aquí

infoCOPC Tarragona
22 de juny de 2022

Les notícies de la setmana
Nova oferta a la Borsa de Treball del COPC: Tallerista de
Gestió Emocional per a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus
A partir de contes i activitats vivencials a les biblioteques, s’obrirà
un espai per reflexionar i facilitar les experiències emocionals de
forma compartida. Inscripció fins al 13 de juliol.

La nostra companya, Eva Llatser, dona les eines necessàries
per gestionar l'estrès al programa La Ciutat d'Onda Cero
El paper dels i les professionals de la psicologia en aquestes
situacions d'estrès és, entre d'altres, aportar les eines per millorar
l'autoconeixement i l'entrenament assertiu.

Es busca formador/a per xerrades de gestió emocional als
Centres Cívics de Reus: consulta l'oferta a la Borsa de Treball
del COPC
Les xerrades s’impartiran de forma presencial durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2022. La data màxima per
inscriure's és el 13 de juliol.

Els trastorns alimentaris en adolescents passen consulta al
programa de ràdio Carrer Major
Elisabeth Armario, psicòloga col·legiada de la nostra delegació,
assenyala les obsessions per la imatge o el pes com alguns dels
motius que porten als joves a patir diversos problemes i malalties
relacionades amb els trastorns alimentaris.

Ja pots mirar la jornada 'Arquitectura hospitalària i salut. Un
binomi transformador' a Youtube
Quins criteris o disseny ha de complir el nou hospital de referència
de les Terres de l'Ebre? La jornada Arquitectura hospitalària i salut.

Un binomi transformador va donar resposta a aquestes i d’altres
preguntes a Tortosa, el passat 18 de juny.

Gràcies per compartir amb nosaltres la III Sessió de
Networking dels GT's de la nostra delegació
Hem preparat un vídeo amb el resum de la jornada. Animeu-vos a
formar part d'algun dels nostres grups de treball. Tots compartim la
passió per la psicologia!

Pots ajornar el pagament de la quota col·legial del juliol a
l'octubre, si així ho prefereixes
Posposar un trimestre el pagament de la quota, no requereix cap
mena de justificació, només sol·licitar-ho mitjançant un correu
electrònic a ajornament@copc.cat. El període per fer la sol·licitud
ja és obert, i s’allarga fins al 10 de juliol.

Horari especial de la Delegació de Tarragona el dia 23 de juny
El 23 de juny la delegació romandrà oberta fins a les 15 h amb
motiu de la vigília de Sant Joan. Us desitgem a tots i totes que
gaudiu d'una bona Revetlla i de la nit més curta i màgica de l'any.

Horari d'estiu a partir del divendres 1 de juliol
L'horari d'atenció col·legial a la Delegació Territorial de Tarragona
del COPC durant el mes de juliol i de l'1 al 15 de setembre serà de
9 a 15 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
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 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 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.
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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