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Les notícies de la setmana

Així va ser l'acte de presa de possessió de la Junta de
Govern del COPC
Una nit marcada pel suport de l'Administració, els parlaments
de degà i vicedegana, i la música en directe.
Nou article al Psiara: virtualitat, sexualitat i violència
en infants i adolescents
El text reflexiona sobre l'ús constant i addictiu dels
dispositius mòbils i les xarxes socials, així com de les
conseqüències psíquiques que poden causar.
Els reptes de la Junta de Govern per als propers anys,
explicats en sis minuts
Els membres de la Junta de Govern exposen, en un breu
vídeo, els principals reptes de la nova legislatura que
enceten. Coneix-los, i coneix-ne també les noves
incorporacions.

Assegurança de Salut Adeslas exclusiva per a
col·legiades i col·legiats
Beneficia't dels millors metges i hospitals amb accés a tots
els especialistes per cuidar de la teva salut i la de la teva
família. Per només 44,94 euros al mes.
Encara no coneixes les seccions professionals i grups
de treball del COPC?
Les seccions professionals del Col·legi són els àmbits
d'agrupació i d’adscripció propis i habituals dels col·legiats i
col·legiades que estan interessats a exercir en el mateix
camp de la psicologia.

Recupera en el nostre canal de YouTube la jornada
'Autolesions en infants i adolescents'
La jornada va donar resposta a l’increment de casos
d’autolesions en els alumnes dels centres educatius de la
demarcació de Tarragona i a la creixent preocupació del
personal docent sobre quina resposta donar en aquests
casos.

Sabies que a les biblioteques del COPC pots trobar
una gran varietat de jocs terapèutics?
A més, també hi trobaràs les 10 novetats de la setmana.
Passa per la biblio del COPC i aprofita'n el coneixement que
atresora.

Sosmatic, l'empresa de serveis informàtics que dona
serveis gratuïts a les persones col·legiades al COPC.
Informa-te'n!
Gaudeix, de forma gratuïta, d'una assistència tècnica
mensual, d'un monitoratge 24x7 d'un dispositiu amb alarma
d'incidències i d'un servei anual de recuperació de dades. Si
en necessites més, informa't sobre les condicions.

Recull de premsa
Una de les maneres com la psicologia intervé en
societat és a través dels missatges que insereix als
mitjans de comunicació. Et recollim tots els de la
setmana!
El Dr. Mattioli, degà del COPC, a pàgina sencera al Diari Ara,
com afecta la infantesa a les relacions de parella, com deixar
de ser el titella d'una persona narcisista... Escull tema del
recull!

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)

17/09/2022 | Jornada: L'atenció psicomotriu en educació i teràpia (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)
29/10/2022 | Curs: Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents (formació
híbrida)
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 | 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)
03/10/2022 | Conferència: El cervell incert (formació híbrida)
03/10/2022 | Taula Rodona: La natura com espai terapèutic: com portar-ho a
terme? (formació en línia)

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
17/09/2022 | Jornada: L'atenció psicomotriu en educació i teràpia (formació
híbrida)
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)

Junta de Govern
19/07/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions
formals per professionals autònoms (formació en línia)

Junta Territorial
01/10/2022 | Taller de narratoterapia (Centre de Dia per a malalts mentals sense
llar) (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.
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