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Les notícies de la setmana
Consulta el programa d'activitats formatives de l'últim
trimestre de l'any
Ja pots planificar la teva agenda formativa per als darrers
mesos de 2022. Aprofita l'ocasió i continua ampliant els teus
coneixements!
Posicionament de la Junta de Govern del COPC respecte del
constructe "Síndrome d'Alienació Parental"
Tot i la popularització del SAP, aquest fenomen no ha estat
reconegut per cap associació professional ni científica de la
salut mental.
El COPC programa un curs pràctic per a la preparació de les
proves d’oposicions d’ensenyament secundari
Aquesta formació, que començarà a l'octubre, està adreçada a
professionals de la psicologia i a llicenciats o llicenciades, que

El festival Psicurt tanca inscripcions amb 347 curts rebuts
Aquest any ’han rebut 108 curts més que el 2021. El període
d'inscripció per a la secció Educurt Exprés, destinada a
estudiants, continuarà obert fins al 30 de setembre.

La secció de Psicologia de l'Esport del COPC i la Federació
Catalana de Bàsquet (FCBQ) es reuneixen per valorar la
implantació de la Llicència de Psicòleg/òloga Esportiu/iva
La Federació Catalana de Basquetbol va ser pionera, durant la
temporada 2020-21, en permetre que els professionals de la
psicologia tinguessin el dret de poder estar a una banqueta.

La Delegació Territorial de Lleida i la Comissió de Cultura
convoquen la III Edició del concurs d’il·lustració "El traç de la
Psicologia"
Enguany, com a novetat, la participació està oberta a totes les
persones col·legiades i precol·legiades del COPC. La temàtica
d'aquesta edició és la realitat virtual, present en el nostre dia a
dia, en les relacions amb els altres i amb nosaltres mateixos.
Nova ressenya a la revista Psiara sobre com relacionar-se amb
els altres de manera saludable
El text reflexiona sobre el llibre Las relaciones respetuosas,
auténticas y libres (Editorial Célebre), del psicòleg,
psicoterapeuta, mediador i coordinador de parentalitat, José
Fernández Aguado.

col·legiats i col·legiades del COPC
Ofereixen formacions sobre prevenció, detecció i tractament
de l'abús sexual infantil; el costat fosc de la personalitat en el
context laboral; i l'avaluació sociomètrica en línia.

Recull de premsa
Desconnectar per vacances, els beneficis de plorar, i com fer
front a l'esgotament general, temes de la setmana al recull
La col·laboració d'un psicòleg o psicòloga és a l'ordre del dia
de molts articles i reportatges dels mitjans de comunicació.
Fes clic al recull i consulta els que més t'interessin!

Activitats formatives
Secció Alternatives de Resolució de Conflictes
04/10/2022 | Taller sobre l'espai Interior de l'Ofici de la Mediadora (formació híbrida)

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)
29/09/2022 | 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)
04/10/2022 | Curs: Mort i Dol Gestacional i Neonatal. Aprendre per entendre i

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)
07/10/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos amb perspectiva de gènere
(formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa

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)
04/10/2022 | Taller: Casos pràctics en l'avaluació forense del trauma complex en
casos de violència sexual infanto-juvenil i violència masclista (formació híbrida)

Secció de Psicologia de la Mobilitat i la Seguretat
19/07/2022 | Conferència: Actualització del perfil psicològic policial (formació
híbrida)

Junta de Govern
19/07/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals
per professionals autònoms (formació en línia)
06/10/2022 | Taller: El món de la psicologia des d’una posició emprenedora.

06/10/2022 | Presentació del llibre: Treballem les creences limitants a través d'un

conte (formació híbrida)

Junta Territorial
01/10/2022 | Taller de narratoterapia (Centre de Dia per a malalts mentals sense llar)
(formació híbrida)
03/10/2022 | Curs: Envellir en sentit. Aportacions de la logoteràpia a la intervenció
psicogerontològica (formació en línia)
04/10/2022 | Curs: Tractament del trauma des de la perspectiva narrativa. Nivell 1
(formació en línia)
05/10/2022 | Curs: Tractament del trauma des de la perspectiva narrativa. Nivell 2
(formació en línia)
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