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Les notícies de la setmana
No saps que és la Psicoxarxa Solidària? Vols
participar-hi?
La Psicoxarxa Solidària és un projecte del COPC que canalitza
una borsa de professionals de la psicologia per donar
assistència psicològica a les persones que ho requereixen i
que disposen de pocs o cap recurs econòmic per assumir-ne
la despesa.
Representació de la Junta Rectora a la Trobada de les
Taules Salut Mental a Catalunya del 6 de juliol
Paco Molinero, Pilar Mateos i Susana Mantas, president,
secretària i vocal de la Delegació de Girona, han participat en
la trobada, on s'ha acordat impulsar la coordinació entre els
diferents sectors i crear la figura del Referent d'Atenció
Emocional als CAP. La delegació s'obre a implementar les
iniciatives i col·laboracions sobre el tema.
La UOC cerca professors i col·laboradors per als
estudis de psicologia
La UOC busca professionals experts en el seu àmbit de
coneixement amb interès per a complementar la seva
activitat principal amb la docència universitària a la UOC,
dins el Grau de Psicologia. Consulta la borsa de treball del
COPC.
Oferta de treball com a Psicòleg/òloga Educatiu per
Tallers d'Educació Emocional
Es cerquen tres professionals de l'àrea de Psicologia de
l'Educació que puguin impartir un cicle de tallers d'educació
emocional per a pares a diferents biblioteques del territori
català.

Vols participar i veure el teu article publicat en els
diaris?
Per apropar la psicologia i la professió a la ciutadania, hem
arribat a un acord per publicar, mensualment, articles de
temàtica psicològica en el Diari de Girona i El Punt Avui. Vols
col·laborar escrivint el teu article? Envia el teu text a
copc.gi@copc.cat
La Delegació de Girona del COPC amb els equips de
bàsquet i futbol de la ciutat pel seu ascens a les
màximes categories
Felicitem els clubs de Bàsquet Girona i del Girona FC pels
seus ascensos a les divisions d'honor. Enhorabona,
campions!
Últimes places pel curs 'Com intervenir de forma
significativa amb estudiants amb altes capacitats' de
la UdL
L'objectiu del curs és aclarir conceptes i actualitzar l’estat de
la qüestió sobre intervencions a l’aula en alumnes amb altes
capacitats. Inscripcions.
Club Social: Continua l'exposició de fotografies de
Mercè Ribera

Perplexitat és una mostra de fotografies que representen la
ficció i els universos originals que la fotògrafa crea en la seva
ment. Entrada lliure i gratuïta.

Hem estrenat l'horari d'estiu a la Delegació Territorial
de Girona
De l'1 de juliol al 15 de setembre la delegació atén en horari
d'estiu: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
Recordem que el dilluns 25 de juliol la delegació tancarà per
la festivitat local.

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)

17/09/2022 | Jornada: La atención psicomotriz en educación y terapia (formació
híbrida)
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)
20/09/2022 | Taller: Un món postpandèmic: Cóm sostenir la incertesa en
psicoteràpia? (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)
03/10/2022 | Taller: Abordatge de casos individuals i familiars de Trastorns
Mentals Greus / Trastorns Personalitat / TCA i Patologia Dual des de diferents
contextos i settings (formació en línia)
04/10/2022 | Curs: Mort i Dol Gestacional i Neonatal. Aprendre per entendre i
acompanyar (formació en línia)
04/10/2022 | Conferencia: Los tests proyectivos gráficos (formació híbrida)
06/10/2022 | Conferència: Sexualitat i consum de drogues en contextos LGTBI+
(formació en línia)
07/10/2022 | Curs: Teràpia basada en Intel·ligència Emocional - III Edició
(formació en línia)
07/10/2022 | Conferència/Debat: La posició de l´analista en el treball amb els
pares en la clínica amb nens (formació híbrida)

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)
23/09/2022 | Supervisió de casos amb perspectiva de gènere (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)
29/09/2022 | Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents (formació híbrida)

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)
04/10/2022 | Taller: Casos prácticos en la evaluación forense del trauma
complejo en casos de violencia sexual infanto-juvenil y violencia machista
(formació híbrida)

Secció de Psicologia Educativa
17/09/2022 | Jornada: La atención psicomotriz en educación y terapia (formació
híbrida)
28/09/2022 | Mesa Redonda: Acompañar la sexualidad en adolescentes
(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
06/10/2022 | Presentació del 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.
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
donar-vos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.
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