Si no pots veure bé aquest butlletí prem aquí

infoCOPC
de 23 de juny de 2022

Les notícies de la setmana
El 30 de juny finalitza el període per sol·licitar les reduccions
a la quota col·legial o renovar la bonificació especial per
desocupació aplicables al pagament del segon semestre
Els supòsits per obtenir una bonificació de la quota col·legial
són: naixement o adopció, atur, ser júnior o sènior i ser no
exercent, sigui per jubilació o incapacitat.
El Grup d’Experts en TIC del COPC reflexiona sobre
l’ePsicologia i la deontologia de la pràctica psicològica a
distància
El treball dona consells sobre com hauria de ser l'ePsicologia,
en un moment en què la comunicació professional-pacient
està variant. Fes clic aquí per consultar la infografia!
La Delegació Territorial de Girona del COPC celebra la Festa
de la Psicologia 2022
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. Consulta els textos guardonats.
Els Premis Educaweb celebren el 15è aniversari llançant una
nova categoria per reconèixer l'orientació en la Formació
Professional
Les persones i entitats interessades a participar en el 15è
aniversari dels Premis Educaweb poden postular el seu
projecte d'orientació acadèmica i professional abans del 15 de
juliol del 2022.

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.

Aquestes són les 10 novetats del mes de juny que t'ofereix la
biblioteca del COPC
Afanya’t i escull els llibres que més t’interessin! N'hi ha sobre
com vèncer la timidesa; intervenció terapèutica amb nens,
nenes i adolescents víctimes d'abús sexual infantil; i un
manual de psicopatologia, entre d'altres!
Busques una nova feina? Vols canviar la teva situació laboral?
Entra a la borsa de treball del COPC i consulta totes les
ofertes!
La borsa de treball del COPC és un servei gratuït i exclusiu
que ofereix nous i millors avantatges tant per a persones
col·legiades i precol·legiades, com per a les empreses.
Com a professional de la psicologia, necessites una pàgina
web?
Gruetzi ofereix totes les persones col·legiades una pàgina web
gratuïta contractant el servei anual de manteniment i/o
posicionament en cercadors. Condicions i més informació
clicant aquí.
Les persones col·legiades poden gaudir d'un 20% de
descompte per l'obra 'Isadora a l’armari'
Aquesta peça dibuixa en to de comèdia el retrat, desolador i
tendre a la vegada, d’uns personatges marcats per la
necessitat d’escapar del món en el qual viuen.

Recull de premsa
La frustració explicada als infants, com detectar una
personalitat narcisista, i l'educació sexual a les escoles, temes
de la setmana al recull de premsa
Com cada setmana, t'oferim les informacions sobre psicologia
que apareixen als mitjans de comunicació. Fes clic aquí i
consulta les que trobis més interessants!

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 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)

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.

Si vols donar-te de baixa del butlletí o gestionar les teves preferències d'enviaments prem aquí

