AVANTATGES
DE SER COL·LEGIAT O COL·LEGIADA

•
•

•
•

•

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL DE PSICOLOGIA

Acreditacions d’expertesa
Accés a la biblioteca:
•• Servei presencial i a domicili
de préstec de tests
•• Correcció informàtica de tests
•• Consulta de base de dades
especialitzades
(Psycodoc / ProQuest / Ebook Central)
Assegurança de responsabilitat civil

•

Assessorament
•• Fiscal
•• Jurídic
Ocupació - Psicofeina

•

Descomptes exclusius en empreses
i serveis:
convenis amb d’altres entitats
Directori professional
Formació
Lloguer de sales

•
•
•
•

Participació activa al COPC a través de
seccions professionals i grups de treball
Participació en projectes solidaris
(Psicoxarxa)


•

Projecte Mentoring
Presentació dels teus llibres

•

Publicitat

•

Segell col·legial

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

de Catalunya / Escola Pràctica
C/ Rocafort 129, baixos
T. 93 247 86 50

ORGANITZACIÓ

@copc_cat
www.copc.cat
Les persones
interessades han de
contactar a través del
mail:
escolapractica@copc.cat

CURS
D'ESPECIALITZACIÓ
EN PSICOLOGIA
DEL TREBALL
I LES ORGANITZACIONS
TERCERA
EDICIÓ

95 hores de
formació teòrica
i entre 500 i 800
hores de
pràctiques en
entorns reals

FORMACIÓ TEÒRICA
MÒDUL I / Ètica i deontologia (5h)

ESCOLA PRÀCTICA
PROFESSIONAL DE PSICOLOGIA

• Principis ètics i deontològics a la professió

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN
PSICOLOGIA DEL TREBALL i LES
ORGANITZACIONS

MÒDUL II / Processos d’entrada: Recerca de talent (22,5 h)
•
•
•
•

Reclutament
Avaluació / Selecció
Entrevistes d’incidents crítics
Avaluació per competències

• Entrevistes de selecció
• Marc legal de contractació
de personal
• Plans d'acollida

MÒDUL III / Formació i desenvolupament (22,5h)

A QUI VA DIRIGIT

OBJECTIU

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA

Aquest programa formatiu està dissenyat
per a psicòlegs i psicòlogues acabats de
graduar i estudiants de l’últim curs del
Grau de Psicologia.
L’objectiu del programa és donar una
formació en l'àmbit dels recursos humans,
especialitzada i essencialment pràctica,
que permeti millorar l’ocupabilitat dels
participants i garanteixi una millor projecció
professional mitjançant l’aplicabilitat dels
coneixements universitaris a l’entorn laboral.
Formació teòrica: Del l’11 de gener fins al 4
de febrer de 2021, de 10.00 a 15.00 hores.
95 hores en modalitat en línia.
Inici formació pràctica en empreses:
15 de febrer de 2021 fins màxim el 23 de juliol
(amb un mínim de 500 hores i un màxim
de 800 hores).

• Habilitats i competències
professionals
• Formació de f ormadors
• Formació ( Què és Rol i PT?)
• Equips de treball

· Gestió de les bonificacions

en matèria de formació
a través de la Fundació
Tripartita (FTFE)

MÒDUL IV / Polítiques de gestió de recursos humans (20h)

·
•
•
•
•

Polítiques de planificació
de recursos humans
Polítiques de formació
Polítiques per a la gestió per
competències
Polítiques en les relacions laborals
Política salarial

• Polítiques en salut laboral, prevenció
de riscos i entorns saludables, clima
i cultura versus polítiques en la gestió
dels recursos humans, polítiques
i sistemes de gestió
• Polítiques d’avaluació dels recursos
humans

MÒDUL V / Desenvolupament organitzacional i directiu (20h)
•
•
•
•

Desenvolupament organitzacional
Estratègia empresarial
Coaching & mentoring executiu
Cultura organitzativa

• Processos organitzatius
• Estratègia de recursos humans
i gestió de persones

MÒDUL VI / Orientació professional (5h)
• Orientació laboral: eines per a la recerca de feina

PREU

1.350€ per a nous col·legiats/ades
(primer any de col·legiació inclòs al preu)
1.150€ per a persones col·legiades i
precol·legiades.

INSCRIPCIÓ i MATRÍCULA

Període d’inscripció fins: 18/12/2020
* Assegurança d’accidents inclosa
No inclosa l’assegurança de responsabilitat civil (12 € aprox).

FORMACIÓ PRÀCTICA
La formació pràctica es desenvoluparà en empreses reals, sota la supervisió i seguiment de
l’equip de professionals del COPC i de les empreses col·laboradores mitjançant la signatura
d’un conveni de pràctiques.
Formació centrada en la qualitat i en el desenvolupament de competències professionals
en entorns reals.

