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Les notícies de la setmana
Estrenem vídeo de la Psicoxarxa. Necessitem
voluntaris!
Si vols saber què és la Psicoxarxa Solidària, la seva borsa de
professionals i com assisteix a les persones que ho
requereixen, fes una ullada a aquest vídeo.
Vols impartir una formació al COPC?
Del 5 de setembre al 16 d'octubre, pots presentar la teva
proposta formativa per al 1r semestre de 2023. Envia un
correu a copc.gi@copc.cat i t'explicarem com ho has de fer.
Pearson imparteix un curs d'e-Learning del test
WISC-V
Curs en línia i flexible, estructurat per mòduls formatius i
combinant el coneixement teòric amb l'experiència pràctica.
Avançar al teu ritme i obté un certificat dels coneixements
adquirits. Inscripcions.
7è Concurs de Relats "Marià Casadevall" sobre les
cures
Les cures, enteses com el conjunt de tasques que serveixen
per regenerar el benestar físic i emocional de les persones,
és el tema escollit per aquesta edició del concurs, promogut
per DIXIT Girona i el Campus Arnau de l'Escala.
Si vols tenir un maletí "By the face", encara ets a
temps
Només cal que ens diguis que ho has vist a l'InfoCOPC
Girona i et regalarem un maletí. Corre que s'acaben! Regal
exclusiu per a persones col·legiades i precol·legiades.

Ja pots llegir aquests articles sobre psicologia que
apareixen a la premsa gironina
La calor extrema afecta la funció cognitiva infantil, a El Punt Avui.
Recomanacions per visitar un nadó, de Mireia Bosch, a El Punt
Avui.
Amb el papa o amb la mama?, M. Teresa Figueres, a El Punt Avui.

Club Social: Últims dies per visitar l'exposició de
fotografies de Mercè Ribera
Fins al 29 de juliol podeu visitar Perplexitat, la mostra de
fotografies que representen la ficció i els universos originals
que la fotògrafa crea en la seva ment. Entrada lliure i
gratuïta.

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 i que el mes d'agost tanquem per vacances.

Activitats formatives
Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)
04/10/2022 | Taller sobre el espacio Interior del Oficio de la Mediadora (formació
híbrida)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)
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)
29/09/2022 | Cinema Fòrum: Desafiaments existencials en la vellesa. La
importància del sentit vital i la flexibilitat psicològica. Pel·lícula: A propósito de
Schmidt (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)
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
acompanyar (formació en línia)
04/10/2022 | Conferència: Els tests projectius gràfics (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)
08/10/2022 | Curs: Teoria i pràctica de la Mentalització (formació presencial)

Secció de Psicologia Coaching
27/09/2022 | Conferència: Enfocament pràctic del valor del diàleg amb plena
consciència per als processos de coaching (formació en línia)

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
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 pràctics en l'avaluació forense del trauma complex en
casos de violència sexual infanto-juvenil i violència masclista (formació híbrida)

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)

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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