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Les notícies de la setmana
Ja estàs al corrent de l’oferta formativa de les
seccions professionals del teu àmbit professional o
d’interès?
Fes clic a la revista que en recull el programa de setembre a
desembre de 2022.

Record a Mari Pau González
Doctora en psicologia, va ser una prestigiada tècnica de salut
pública, docent universitària i investigadora que va ocupar
càrrecs a la Fundació Galatea, el COPC i el COP, entre
d'altres.

Les biblioteques del COPC no donen servei durant
l'agost: retorna o renova els préstecs
Ja que fas el tràmit, mira't les 6 novetats en llibre electrònic i
les 6 en format físic, per si en vols gaudir durant el mes
d'agost.
Ja pots llegir el nou article del Psiara 'L’atenció als
nadons d’alt risc i a les seves famílies: experiència de
col·laboració entre CDIAP-IMSP de Badalona i
Hospital Germans Trias i Pujol'
El text copsa el recorregut que ha fet la unitat i com els
professionals han anat incorporant la comprensió de les
vivències emocionals que s’hi donen i les seves
interrelacions.
Primera convocatòria del Kit Digital per empreses
d’entre 10 i 49 treballadors oberta fins al 15 de
setembre
Kit digital és un espai que PIMEC ofereix als seus associats

per promoure les relacions comercials entre les empreses
beneficiàries i els agents digitalitzadors en l'àmbit autonòmic.

El servei d’assessoria jurídica i el d’assessoria fiscal
del COPC tanquen el mes d’agost
Totes les persones que necessitin fer una consulta tenen de
límit el dia 26 de juliol per a fiscalitat i el 28 per a jurídica.

La ‘VI Jornada de Tabac i Salut Mental: Tabac i salut
mental, el repte persisteix’ tindrà lloc el 30 de
setembre
Tota la informació per a professionals que tracten el
tabaquisme amb inscripció gratuïta.

Dues noves edicions del Mentoring+ esperen la teva
col·laboració
Les edicions 21 i 22 del programa s'inicien amb una reunió
informativa telemàtica avui 21 de juliol.

Recull de premsa
Com visitar un nadó, eines per aconseguir un bon
estiu per a infants i el Psicurt: les delegacions,
protagonistes del recull
Els temes d'actualitat informativa tenen una capa informativa
més profunda quan hi col·labora un psicòleg o psicòloga:
consulta'n les notícies i articles de la setmana.

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
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: Com 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
acompanyar (formació en línia)
04/10/2022 | Conferència: Els tests projectius gràfics (formació híbrida)
06/10/2022 | Conferencia: Sexualidad y consumo de drogas (formació en línia)
07/10/2022 | Curs: Teràpia basada en Intel·ligència Emocional (III Edició)
(formació en línia)
07/10/2022 | Conferència: 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 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
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)
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)

Junta de Govern
06/10/2022 | Taller: El món de la psicologia des d’una posició emprenedora.
Comencem a treballar una idea (formació en línia)
06/10/2022 | Presentació del llibre: Treballem les creences limitants a través
d'un conte (formació híbrida)

Junta Territorial

26/09/2022 | Curs: Grup de Supervisió des de la visió de les pràctiques
narratives de Michael White i David Epson (formació en línia)
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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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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