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Les notícies de la setmana
La Secció d’Emergències elabora una infografia per
guiar els psicòlegs i psicòlogues que atenen no
presencialment un cas de pacient amb ideació de
suïcidi
L’atenció psicològica no presencial s’ha instaurat a partir de
2020, cosa que ha multiplicat els casos en què s’atenen a
distància persones amb ideació suïcida.
Horari d’estiu al COPC a partir de divendres 1 de juliol
La seu de Barcelona i les tres delegacions territorials
mantindran l’horari d’estiu fins al 15 de setembre.
Ja pots llegir la nova ressenya al Psiara sobre el
'Manual de telesalud mental. Tecnologías digitales en
la práctica clínica'
L'obra planteja els reptes tecnològics de la pràctica clínica, i
s'enfoca a extreure tot el valor i el potencial de la tecnologia,
per oferir una atenció de qualitat a les persones usuàries,
reduint-ne els costos i adaptant-se a la realitat actual.
Confirma les teves competències amb l'acreditació
professional en psicologia
Té el valor de certificat de qualitat, és a dir, no és requisit
per exercir en cap àmbit concret, però permet reconèixer
que un professional posseeix el perfil i les competències
adequades per exercir d’una manera altament qualificada.

Gaudeix d'una hora de pàdel gratuïta al CEM La
Teixonera!
Les persones col·legiades podran jugar gratuïtament a pàdel
durant una hora a les pistes del CEM La Teixonera

(Barcelona). Les reserves han de ser de dilluns a divendres
de 9 a 16 h i els caps de setmana de 9 h a 19 h.

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears a l’Anoia convoca un premi i una beca a la
recerca i innovació a la comarca
El premi i la beca tenen una dotació de 1.500 euros
cadascun i es faran públics el 21 d’octubre de 2022, durant
l’acte de la Nit de la professió de l’Anoia.
El 'Premio Psicofundación Jóvenes Psicólogos
Emprendedores' convoca la XII edició l’any 2022
El premi recompensa amb 3.000 euros la millor iniciativa
investigadora i la millor iniciativa emprenedora empresarial
dels professionals de la psicologia menors de 35 anys.
El teu gran viatge comença aquí: consulta els
descomptes que t'estan esperant
És el moment de visitar aquest destí que tant de temps
portes pensant. Tens a l'abast d'un clic als millors
professionals del sector, que s'encarregaran d'organitzar tots
els detalls del teu viatge amb preus especials només per ser
part del COPC.

Recull de premsa
La depressió durant la jubilació, avortar als 16 anys,
l'amor i les diferents maneres d'estimar i com
planificar l'estiu amb nens, 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)
03/10/2022 | Curs: Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents (formació
híbrida)

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)
23/09/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos amb perspectiva de gènere
(formació en línia)

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

Secció de Psicologia d'Emergències
29/09/2022 | Curs: Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents (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)

Comissió de Psicoanàlisi
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
19/07/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions
formals per professionals autònoms (formació en línia)
06/10/2022 | Presentació de llibre: Treballem les creences limitants a través d'un
conte (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.

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

