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Les notícies de la setmana

La nostra Delegació signa un conveni de col·laboració
amb el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de
Catalunya
Dins d'un marc de col·laboració, les dues institucions es
comprometen a lluitar contra l'intrusisme i a participar en la
difusió de les diferents activitats que siguin de mutu interès.

Com ha de ser el millor estiu pels nostres fills? La
psicòloga Montse Domènech en dona les claus al
programa "La Ciutat" d'Onda Cero
Domènech explica que els nens, durant les vacances, han de tenir
una relaxació horària, relacionar-se amb gent de la seva edat i
tenir experiències positives per gaudir de l'estiu.

Nova signatura de conveni entre la Delegació de
Tarragona del COPC i el Col·legi de Professionals de
l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya (COPLEFC)
La nostra presidenta, Eva Llatser, i el delegat del COPLEFC, Sergi
Lou, han signat el conveni a la seu de la delegació del COPC. Les
dues institucions continuaran trobant sinergies i punts de
col·laboració.

Aprofita les vacances per fer la foto guanyadora del
IV concurs de fotografia "L'ull de la psicologia"
Prepara la càmera, fixa un objectiu i captura el que és la
psicologia per a tu. Pots guanyar fins a 500 €. Anima't a
participar! Tens temps fins al 30 de setembre.

Vols formar part de la nostra borsa de professionals
de la Psicoxarxa Solidària?
Participa, la teva tasca és molt important! Per poder formar

part has d'estar col·legiat/da al COPC, disposar de l’assegurança
de responsabilitat civil i tenir experiència professional demostrable
en l'àmbit d'intervenció des del qual es vol col·laborar.

El festival Psicurt tanca inscripcions amb 347 curts
rebuts, 108 més que en 2021
Fins al 30 de setembre continuarà obert el període d'inscripció per
a la secció Educurt Exprés, destinada a estudiants. Els
curtmetratges finalistes d’aquesta setena edició es projectaran
al Teatre Bartrina de Reus i a l’Antiga Audiència de
Tarragona.

El COPC programa un curs pràctic per a la preparació
de les proves d’oposicions d’ensenyament secundari
El pròxim mes d’octubre, el COPC oferirà un curs per preparar les
oposicions a les places d’orientació educativa del
Departament d’Educació per la convocatòria de 2022-2023.

Consulta el programa d'activitats formatives de
l'últim trimestre de l'any
Ja pots planificar-te les formacions del darrer trimestre de l'any.
Les activitats programades ofereixen diferents opcions tant de
format (cursos, tallers, jornades, conferències...) com de
modalitat (en línia o híbrida).

Tanquem la delegació per vacances durant el mes
d'agost
La Delegació Territorial de Tarragona romandrà tancada durant el
mes d'agost. Al mes de setembre reobrirem amb energia
renovada! Us desitgem un bon estiu a tots i a totes.

Ens ajudes a fer créixer les nostres xarxes socials?
Entre totes i tots podem aconseguir donar visibilitat a la nostra
passió, la psicologia!
Suma't als nostres perfils de Facebook i Instagram!

Activitats formatives
Secció de Psicologia Cínica, de la Salut i la Psicoteràpia
16/09/2022 | Curs: Aproximació a les Psicoteràpies Humanistes (2a edició)
(FORMACIÓ ONLINE)

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 ONLINE)
20/09/2022 | Taller: Un món postpandèmic: Cóm sostenir la incertesa en
psicoteràpia? (FORMACIÓ ONLINE)
22/09/2022 | Taula Rodona: Intervencions en Intel·ligència emocional VII
(FORMACIÓ ONLINE)
28/09/2022 | Curs: Introducció en el dol i pèrdues (FORMACIÓ HÍBRIDA)
29/09/2022 | Presentació del Grup de Treball EMDR i Trauma de Tarragona
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
30/09/2022 | Seminari: Supervisió clínica: La relació terapèutica des de las
Psicoteràpies Humanistes (FORMACIÓ ONLINE)
30/09/2022 | Taller: Hipnosi per a futures mares (FORMACIÓ PRESENCIAL)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
15/09/2022 | Presentació del llibre: "Acercarse a la Generación Z" (FORMACIÓ
HÍBRIDA)
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 ONLINE)
23/09/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos amb perspectiva de gènere
(FORMACIÓ ONLINE)

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 ONLINE)
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
ONLINE)
Junta Territorial
26/09/2022|Curs: Grup de Supervisió des de la visió de les pràctiques

narratives de Michael White i David Epson (FORMACIÓ ON LINE)
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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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