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Barcelona

ALTERNATIVES 
PER A LA RESOLUCIÓ 

I GESTIÓ 
DE CONFLICTES

ACTIVITATS / BARCELONA

CONFERÈNCIA / Encerclant el bullying. Una 
experiència de Cercle de Pau en un institut

El bullying o assetjament escolar entre iguals és una 
problemàtica que pateixen especialment els nostres 
adolescents, i que té múltiples repercussions. La 
majoria de vegades són dinàmiques que queden 
amagades a la mirada adulta i, d’altres, que no se sap 
com afrontar.

Els cercles de pau són mètodes restauratius de 
resolució de conflictes que es caracteritzen per l’ús 
del diàleg en un espai de confiança i des de la igualtat. 
En no focalitzar el conflicte en els seus protagonistes, 
emmarca la seva resolució dins de la millora de la 
convivència del grup classe, fent-ho extensiu als seus 
espectadors.

Organitzat per: Secció d’Alternatives 
per a la Resolució i Gestió de Conflictes
Ponents: Margarida Sánchez i Sheila Mas
Data: 9 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta 

ALTERNATIVES 
PER A LA RESOLUCIÓ 

I GESTIÓ 
DE CONFLICTES
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / TARRAGONA

TALLER / Preguntes balsàmiques. Preguntes 
crispadores. Saber preguntar és un art

Per què es considera que el joc de les preguntes 
és un art? Què hi ha darrere d’una pregunta? Quina 
intenció amaguen? Hi ha preguntes tramposes? Ens 
han entrenat per tenir sempre respostes, les millors. I 
en canvi, sovint no sabem què i com preguntar. Altres 
vegades ens fa por preguntar: pensaran que no ho sé 
fer? Creuran que em poso on no em demanen? Em 
preguntaran el mateix a mi? Les preguntes provoquen 
un estat emocional en el nostre receptor. Aprendre 
a adequar la pregunta a la intenció i a l’objectiu és 
fonamental per mantenir una comunicació adequada 
en les relacions professionals.

Organitzat per: GT Mediació Tarragona
Docents: Mercè Alaball i David Espinós
Data: 19 de setembre de 2017
Horari: De 16.00 a 20.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col/Precol: Activitat gratuïta; No col: 60 €

Tarragona

ALTERNATIVES 
PER A LA RESOLUCIÓ 

I GESTIÓ 
DE CONFLICTES
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
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PSICOLOGIA 
CLÍNICA, 

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

Barcelona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

CURSOS I TALLERS / BARCELONA 

SEMINARI / Aproximació al model Benenzon 
de musicoteràpia i teràpia no verbal 

El model Benenzon de musicoteràpia (MBMT), també 
anomenat musicopsicoteràpia, pren el nom del seu 
fundador el Prof. Dr. Rolando O. Benenzon. L’objectiu 
fonamental del model és establir nous canals de 
comunicació mitjançant el sistema no verbal per 
millorar i enfortir la salut del pacient. 

El MBMT es basa en el concepte ISO, identitat sonora 
que ens caracteritza a cadascú i forma part de la nostra 
personalitat. Així, cercant, identificant i reconeixent 
l’ISO del pacient, l’ MBMT com a teràpia no verbal 
facilita al subjecte la comunicació i l’expressió dels 
seus sentiments i emocions.  

Organitzat per: GT de Musicoteràpia
Docents: Cristina Romero, Marco Migliorisi 
i Antoni Aceves
Data: 20 de setembre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.30 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Col: 24 €, B/E/Precol: 18 €, No col: 45 €

TALLER / Tractament integral de la bulímia i el seu 
espectre. La hipnosi com a eix transversal (II Edició)

L’objectiu d’aquest taller és acostar els participants 
a la utilitat que té la hipnosi en l’àmbit de la bulímia.

Organitzat per: GT Hipnosi clínica
Docent: Reyes Arcos
Data: 22 de setembre de 2017
Horari: De 16.00 a 21.00 h
Durada: 5 hores
Tarifa: Col: 40 €, B/E/Precol: 30 €, No col: 75 €
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TALLER / Hipnosi i manipulació psicològica

La manipulació psicològica és present en tots els 
àmbits de la vida, l’educació, la publicitat, etc., àmbits 
on hi ha manipulació sense que necessàriament 
aquesta sigui danyosa. En d’altres contextos la 
manipulació sí que és danyosa i es produeix abús 
psicològic. Parlarem de la línia que separa un tipus de 
manipulació de l’altra, i de les seves característiques, 
amb hipnosi o sense.

Organitzat per: GT Hipnosi clínica
Docent: José Fernández
Data: 29 de setembre de 2017
Horari: De 16.00 a 21.00 h
Durada: 5 hores
Tarifa: Col: 40 €, B/E/Precol: 30 €, No col: 75 €

TALLER / Prevenció de l’obesitat i els trastorns 
de la conducta alimentària i de la ingesta dels 
aliments: Recursos i activitats per a les intervencions 
psicoeducatives

Es presentaran diferents activitats, recursos, 
plantejaments i propostes psicoeducatives que es 
poden aplicar en un programa d’intervenció per 
prevenir i tractar l’obesitat i els trastorns de la conducta 
alimentària.

Organitzat per: GT TCA i tractament psicològic 
de l’obesitat
Docents: Belén Mendéndez i Susana Mª Rodríguez
Data: 4 d’octubre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada:  2 hores
Tarifa: Col: 16 €, B/E/Precol: 12 €, No col: 30 €

Barcelona

PSICOLOGIA
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PSICOLOGIA
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DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

Barcelona

TALLER / Taller pràctic de psicoteràpia humanista

En aquest taller coneixerem diferents exercicis pràctics 
utilitzats en psicoteràpia integradora humanista, tant 
individuals com grupals.

Organitzat per: GT Psicoteràpia integradora humanista
Docents: Elisabet Macarulla i Luis Rodríguez
Data: 7 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 60 €

CURS / La casa, edificació del subjecte 
i llar de la vida psíquica

Proposta de recorregut arquitectònic, literari i clínic 
de la construcció subjectiva. A partir del tast de les 
imatges, els esquemes, els plànols, les referències, els 
dibuixos i el material clínic de les cases considerades 
com a símbol del subjecte i expressió de la vida 
psíquica. Projecció d’un power point per treballar 
conjuntament reflexió i síntesi dels continguts aportats 
pel docent. Metodologia activa i participativa.

Organitzat per: Secció de Psicologia Clínica, 
de la Salut i la Psicoteràpia
Docent: Joan Pijuan
Data: 7 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada:  4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 60 €
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TALLER / El vomiting (bulímia nerviosa) des de la 
teràpia breu estratègica: definició i intervenció 

Breu explicació del model en teràpia breu estratègica 
de Giorgio Nardone. 

Organitzat per: GT Teràpia breu estratègica
Docent: Júlia Pascual
Data: 25 d’octubre de 2017
Horari: De 19.30 a 21.30 h
Durada:  2 hores
Tarifa: Col: 16 €, B/E/Precol: 12 €, No col: 30 €

CURS / Curs teoricoexperiencial d’intel·ligència 
emocional (IE) en l’àmbit infantojuvenil (III Edició)

El curs va destinat a professionals de la psicologia que 
tinguin interès en el coneixement de la IE en la infància. 
L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements 
bàsics del que és i per a què serveix la intel·ligència 
emocional en l’àmbit de la infància i adolescència.

Organitzat per: GT Intel·ligència emocional
Docent: Núria Garcia
Data: 28 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 120 €

Barcelona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

TALLER / El tresor de Lilith com a eina per acompanyar 
la sexualitat infantil

Organitzat per: GT Sexualitat i parella
Docent: Carla Trepat
Data: 30 d’octubre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada:  2 hores
Tarifa: Col: 16 €, B/E/Precol: 12 €, No col: 30 €  

TALLER / Hipnosi aplicada al tabaquisme (IX Edició)

Aconseguir que una persona deixi de fumar és un art: 
l´art de convèncer. Durant un procés psicoterapèutic 
envolupant, haurem de trobar la clau que obri el cofre; 
la motivació última que permeti l´individu sostenir en 
el temps la seva decisió, així com fer palesos tots els 
recursos interns de què disposa. En aquesta partida 
d´escacs disposarem d´un màxim de temps de 72 h: 
el temps necessari per superar la dependència física 
a la nicotina i, a més, per trobar els pilars que 
mantindran els hàbits saludables.

Organitzat per: GT Hipnosi clínica
Docent: Reyes Arcos
Data: 10 de novembre de 2017
Horari: De 16.00 a 21.00 h
Durada:  5 hores
Tarifa: Col: 40 €, B/E/Precol: 30 €, No col: 75 €
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TALLER / El cercle de percussió com a element 
social integrador (posa un tambor a la teva vida)

La percussió està relacionada amb molts aspectes de la 
mentalitat de l’home vist com a ésser holístic. Prenent 
com a inspiració l’anomenat “cercle de percussió”, 
al taller s’exposarà i també s’explorarà de manera 
vivencial la repercussió de la percussió en la societat. 

Organitzat per: GT Musicoteràpia
Docent: Àlex Carasol
Lloc: Casa Orlandai. C/ Jaume Piquet, 23 
08017 Barcelona
Data: 17 de novembre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 60 €

CURS / El poder terapèutic de les imatges i la fantasia 
des de la psicoteràpia integradora humanista

Conèixer el poder terapèutic que tenen les imatges 
en la teràpia com a precursores del canvi emocional i 
donar eines des del treball amb la fantasia per fer-les 
servir amb el client.

Organitzat per: GT Psicoteràpia integradora humanista
Docents: Sílvia Gracia i Elisa Muñoz
Data: 18 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.00 h
Durada: 6 hores
Tarifa: Col: 48 €, B/E/Precol: 36 €, No col: 90 €

Barcelona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,
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SEMINARI / El cos i la comunicació no verbal per 
a psicòlegs/òlogues

Curs intensiu que té per objectiu presentar a 
psicòlegs/òlogues i terapeutes de diferents corrents 
eines per comprendre el cos dins de l’enquadrament 
psicoterapèutic: el cos del pacient/client, el cos del 
terapeuta i tots dos cossos en comunicació. Les 
activitats es realitzen en grup, des d’una perspectiva 
psicocorporal, i el principal objectiu és promoure un 
coneixement encarnat (embodied attentiveness).

Organitzat per: GT Dansa moviment teràpia
Docent: Carolina Jimenes
Data: 25 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 17.30 h
Durada: 6 hores
Tarifa: Col: 48 €, B/E/Precol: 36 €, No col: 90 €

CAS CLÍNIC / Presentació del cas: Com treballa la 
psicoanàlisi relacional? Temes d’actualitat

“Més enllà de les tretze raons”. Una mirada a la 
temàtica actual des de la perspectiva de la psicoanàlisi 
relacional. Revisió d’un cas clínic relacionat amb la 
temàtica d’autolesions, dolor i vulnerabilitat de les 
adolescents.

Organitzat per: GT Teràpia relacional
Ponents: Margaret Crastnopol, Laura Molet, 
Luisa Viladrell, Aleksandra Misiolek, Rosa Gras
Eulalia Corberó i Nancy Castrillón
Data: 25 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 13.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Col: 24 €, B/E/Precol: 18 €, No col: 45 €

Barcelona
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TALLER / La hipnosi en el tractament de les 
addiccions: Motivar el canvi (IV Edició)

L’objectiu general és fer èmfasi en com la hipnosi 
clínica augmenta i facilita la intervenció terapèutica en 
els trastorns per conductes additives. S’ha constatat 
que la utilització d’aquesta eina ajuda a incrementar 
l’efectivitat de les intervencions practicades amb la 
persona que pateixen problemàtiques addictives.

Organitzat per: GT Hipnosi clínica
Docent: Olga Prieto
Data: 15 de desembre de 2017
Horari: De 16.00 a 21.00 h
Durada: 5 hores
Tarifa: Col: 40 €, B/E/Precol: 30 €, No col: 75 €

TALLER / Estratègies per l’afrontament de la 
por al part
A Espanya el nombre de cesàries està molt per sobre 
del que recomana l’OMS. Les conseqüències d’una 
cesària que no estigui justificada poden ser molt 
importants, tant per la mare com per al seu nadó.  
Moltes dones dubten de les seves capacitats per 
afrontar el moment del part i demanen una cesària 
per tal d’evitar el que imaginen com una experiència 
aclaparadora. Des de la psicologia perinatal es poden 
oferir una sèrie d’intervencions per tal d’ajudar a 
superar la por i facilitar que la dona se senti preparada 
per abordar el treball del part.

Organitzat per: GT Psicologia perinatal
Docent: Lola González
Data: 14 de desembre de 2017
Horari: De 17.00 a 19.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Col: 16 €, B/E/Precol: 12 €, No col: 30 €

Barcelona
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TALLER / Hipnosi i trastorns psicosomàtics

Segons estudis, un 70% de visites de medicina general 
són a causa de problemàtiques psicosomàtiques. 
Al taller es tractaran els mecanismes psicofisiològics 
en la relació ment-cos, així com el concepte de la 
plasticitat cerebral des de la neurociència. Tot això amb 
l’objectiu d´aconseguir que el pacient descobreixi com 
mitjançant les paraules i la hipnosi, es poden assolir 
canvis fisiològics.

Organitzat per: GT Hipnosi clínica
Docent: Myrna Concha Díaz
Data: 1 de desembre de 2017
Horari: De 16.00 a 21.00 h
Durada: 5 hores
Tarifa: Col: 40 €, B/E/Precol: 30 €, No col: 75 €

TALLER / Supervisió de casos clínics

Presentació i supervisió de casos clínics reals per 
professionals de l’àmbit de la sexologia i la parella.

Organitzat per: GT Sexualitat i parella
Docents: Gabriel J. Martin i Manel Villegas
Dates: 18 de setembre i 11 de desembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 60 €  

CURS / Curs avançat d’hipnosi psicològica: 
Aplicacions clíniques (I Edició)

Aquest curs avançat d’hipnosi està dirigit a aquelles 
persones que ja tenen alguna formació en hipnosi. 
Es tracta d’aprofundir en les tècniques hipnòtiques a 
través de diverses aplicacions clíniques: TEPT, regressió 
hipnòtica i credibilitat del testimoni, hipnosi aplicada 
a fòbies i obsessions i en problemes d’autoestima i 
aplicació de la hipnosi en teràpia sexual.

Organitzat per: GT Hipnosi clínica
Docents: Maria José Serrano, Maika Bakaikoa, 
Olga Prieto i Elisenda Valls
Dates: 20, 21, 27 i 28 d’octubre de 2017
Horari: Divendres de 16.00 a 21.00 h 
i dissabte de 9.00 a 14.00 h
Durada: 20 hores
Tarifa: Col: 160 €, B/E/Precol: 120 €, No col: 300 €

Barcelona
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TALLER / Joc i processos simbòlics en la infància

Seminari teoricoclínic: presentació del material teòric, 
que serà relacionat amb vinyetes clíniques i casos de 
nens presentats pels alumnes.

Organitzat per: Secció de Psicologia Clínica, 
de la Salut i la Psicoteràpia
Docent: Regina Bayo-Borrás
Dates: 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre 
de 2017
Horari: De 19.30 a 21.30 h
Durada: 10 hores
Tarifa: Col: 80 €, B/E/Precol: 60 €, No col: 150 €

CURS / Introducció a la psicooncologia

Curs introductori a la disciplina de la psicooncologia. 
Aspectes generals de la psicooncologia, història i repàs 
de la trajectòria i implantació de la mateixa. Fases 
d’intervenció i avaluació. Àmbits d’actuació. Rol del 
psicooncòleg.

Organitzat per: GT de Psicooncologia
Docents: Tania Estapé i Núria Gondón
Dates: 7 i 8 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 6 hores
Tarifa: Col: 48 €, B/E/Precol: 36 €, No col: 90 €

Barcelona
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Girona

CURSOS I TALLERS / GIRONA

CURS / Nens “desallotjats” de la família tradicional

La família tradicional es descompon. Els avenços de 
la ciència en l’àmbit de la fecundació permeten actuar 
sobre la família i revelen que els llaços són ficcionals. 
Quan no hi ha un pare… quan hi ha dues mares…. 
quan els nens són abandonats... què passa amb la 
constitució subjectiva del nen?

Es treballarà amb la presentació de casos clínics, es 
transmetran i qüestionaran conceptes clàssics de 
la psicoanàlisi tals com el complex d’Èdip, la funció 
paterna i materna, etc.

Organitzat per: Secció de Psicologia Clínica, 
de la Salut i la Psicoteràpia
Docent: Liliana Montanaro
Dates: 2, 9, 16 i 23 d’octubre, 6 i 13 
de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h 
Durada: 12 hores
Tarifa: Col: 96 €, B/E: 72 €; No col: 180 €

TALLER / Taller de supervisió de casos

Nou espai de treball clínic psicoanalític on oferim:

1.- Què és una supervisió clínica. Com es construeix un 
cas per poder realitzar un diagnòstic, una supervisió i 
un tractament.
2.- Supervisió de casos clínics (presentats pels 
mateixos assistents al taller) de nens, adolescents i 
adults.
3.- També s’analitzaran situacions i escenes conflictives 
que es donen en un grup, tals com: conflictes 
en un equip de treball; relació cap-subordinat; 
sabotatges en les tasques professionals; situacions de 
desemparament social com l’atur, els desallotjaments, 
etc. Situacions totes que poden necessitar supervisió.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Girona del COPC
Docents: Liliana Montanaro, Alicia García-Fernández 
Dates: 19 d’octubre, 23 de novembre, 21 de 
desembre de 2017, 18 de gener, 15 de febrer de 2018
Horari: Per determinar
Durada: 10 hores
Tarifa: Col: 80 €, B/E: 60 €, No col: 150 €
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Girona

CURS / Adolescència, un passatge obligat i atzarós

Objectius: Realitzar una transmissió clínica-teòrica 
per construir un espai terapèutic amb l’adolescent. 
A més del diàleg amb els “altres” implicats socials, obrir 
un espai reflexiu significatiu per als adults, siguin pares, 
mestres, etc. 

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Girona del COPC
Docent: Alicia García-Fernández 
Dates: 11 i 18 de desembre de 2017, 8, 15, 22 i 29 
de gener de 2018
Horari: De 19.30 a 21.00 h
Durada: 9 hores
Tarifa: Col: 72 €, B/E: 54 €, No col: 135 €

CURS / La casa, edificació del subjecte i llar 
de la vida psíquica

Proposta de recorregut arquitectònic, literari i clínic 
de la construcció subjectiva, a partir del tast de les 
imatges, els esquemes, els plànols, les referències, els 
dibuixos i el material clínic de les cases considerades 
com a símbol del subjecte i expressió de la vida 
psíquica. Projecció d’un power point per al treball 
conjunt de reflexió i síntesi dels continguts aportats pel 
docent. Metodologia activa i participativa.

Organitzat per: Secció de Psicologia Clínica, 
de la Salut i la Psicoteràpia
Docent: Joan Pijuan 
Data: 25 de novembre de 2017
Horari: De 9.30 a 14.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E: 24 €, No col: 60 €
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CURSOS I TALLERS / LLEIDA

TALLER / Mindfulness basat en pràctiques breus 
integrades (M-PBI)

El programa M-PBI constitueix un sistema 
d’entrenament progressiu que promou el 
desenvolupament de la capacitat de mindfulness 
utilitzant pràctiques de breu durada, que permeten 
augmentar la capacitat de focalització de l’atenció 
i concentració, la claredat, la tranquil·litat mental 
i també la flexibilitat de resposta. Apunta cap a 
l’increment de la intel·ligència emocional i social, 
la presència, la disminució de l’estrès i l’ansietat i cap 
a una millora en la qualitat de la relació amb un mateix 
i els altres.

Organitzat per: Delegació de Lleida del COPC
Docent: Marcial Arredondo 
Dates:  4, 11, 18 i 25 de novembre de 2017
Horari: D’11.00 a 18.00 h
Durada: 24 hores
Tarifa: Col: 144€, B/E: 192 €, No col: 360 €
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CURSOS I TALLERS / TARRAGONA

CURS / Parlant amb l’hemisferi dret: ús de les 
metàfores i del llenguatge persuasiu com a recurs 
terapèutic des de la teràpia breu estratègica

Desenvoluparem els antecedents històrics i les bases 
del llenguatge persuasiu, i també la importància de 
conèixer el client i el seu món per poder crear una 
metàfora per a cada client. 

Organitzat per: GT Teràpia breu estratègica
Docent: Joan Romera
Dates: 26 i 27 de setembre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

TALLER/ Mindfulness basat en pràctiques breus 
integrades (M-PBI)

El programa M-PBI constitueix un sistema 
d’entrenament progressiu que promou el 
desenvolupament de la capacitat de mindfulness 
utilitzant pràctiques de breu durada, que permeten 
augmentar la capacitat de focalització de l’atenció 
i concentració, la claredat, la tranquil·litat mental i 
també la flexibilitat de resposta. Apunta cap 
a l’increment de la intel·ligència emocional i social, 
la presència, la disminució de l’estrès i l’ansietat i cap 
a una millora en la qualitat de la relació amb un mateix 
i els altres.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Docent: Marcial Arredondo
Dates: 9, 16, 23, 30 d’octubre i 6, 13, 20, 28 
de novembre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.30 h 
Durada: 24 hores
Tarifa: Col: 192 €, B/E: 144 €, No col: 360 €

Tarragona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

CURS / Introducció a la Diversitat afectiva sexual 
i de gènere (DSG)

Curs d’introducció a la diversitat afectiva sexual i de 
gènere. Continguts principals: psicologia afirmativa 
LGTB, principis psicològics bàsics en identitat sexual. 
Introducció a l’acompanyament psicoterapèutic en 
processos d’acceptació i d’afirmació en l’orientació 
afectiva sexual i de gènere. Una mirada relacional.

Organitzat per: GT de Psicologia afirmativa LGTB 
a Tarragona
Docent: Araceli Baíllo
Dates: 10, 17 i 24 d’octubre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 9 hores
Tarifa: Col: 72 €, B/E: 54 €, No col: 135 €

CURS / Tractament dels trastorns fòbics des del 
model de la teràpia breu estratègica

Presentar el model de tractament de la teràpia breu 
estratègica per als trastorns fòbics: Síndrome de pànic, 
agorafòbia. Amb exposició del model teòric, objectius 
i estratègies utilitzades, procés terapèutic i la seva 
aplicació en casos pràctics.

Organitzat per: GT Teràpia breu estratègica
Docent: Myriam Aberasturi
Dates: 20 i 27 d’octubre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 

Tarragona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURS / Intervenció en conductes desafiants i 
disruptives del suport conductual positiu

El curs pretén donar els coneixements necessaris 
per analitzar i entendre les conductes desafiants i 
problemàtiques, així com donar les estratègies per 
prevenir l’aparició de problemes del comportament.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Docent: Eva Morán
Dates: 23 i 24 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

TALLER / Entrenament metacognitiu per a les psicosis

El taller consisteix en dotar els i les assistents de 
formació en el maneig de l’entrenament metacognitiu 
per a persones amb psicosi. Aquesta intervenció 
psicològica de tercera generació, basada en teràpia 
cognitivoconductual amb components psicoeducatius, 
ha resultat de gran eficàcia per millorar símptomes 
amb persones amb esquizofrènia i primers episodis 
psicòtics. El taller combinarà tant aspectes teòrics com 
pràctics.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Docent: Susana Ochoa
Data: 25 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E: 24 €, No col: 60 €

Tarragona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

CURS / Com transformar la resistència en una força 
per al canvi: L’art de relacionar-se amb el client des 
de la teràpia breu estratègica

Curs bàsic sobre la teràpia breu estratègica en què 
s´aportaran tant les bases teòriques del model com 
la seva aplicació pràctica en forma de tècniques 
fonamentals.

Organitzat per: GT de Teràpia breu estratègica
Docent: Joan Romera 
Dates: 10 i 17 de novembre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

CURS / Comprensió i intervenció en els trastorns de 
l’espectre de l’autisme a l’edat adulta des del model 
cognitiu de la ceguesa del context

El curs pretén aprofundir en l’estil de processament 
de la informació de les persones amb trastorn de 
l’espectre de l’autisme (TEA); Principals estratègies 
d’intervenció i programes des del model cognitiu. 
Com l’estil de processament de la informació afecta la 
comunicació, les emocions, les relacions i la sexualitat.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona 
Docent: Eva Morán 
Dates: 14 i 15 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

Tarragona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

TALLER / La psicoteràpia segons el model de les 
teràpies narratives

Taller pràctic d´aplicació de les tècniques 
aportades per les teràpies narratives en el context 
psicoterapèutic. Es portarà a terme una presentació 
teòrica breu del model i pràctiques en les quals els/
les assistents podran emprar les diferents tècniques de 
manera interactiva.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Docent: Josep M. Bertran
Dates: 22 i 29 de novembre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

TALLER / Comprensió i tractament de l’atac d’angoixa 
i l’agorafòbia 

L’agorafòbia deteriora la llibertat de qui la pateix, en 
reduir la seva autonomia i independència. Per resoldre-
ho, inevitablement la persona haurà de ser capaç 
d’afrontar aquella situació que, de forma inexplicable, 
li produeix la por. En la mesura que el pacient és capaç 
d’afrontar en el diàleg amb el psicòleg, les pors que 
l’agorafòbia encobreix, serà també capaç d’exposar-se 
als espais públics on aquesta es manifesta.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Docent: Pau Martínez 
Data: 1 de desembre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E: 24 €, No col: 60 €

Tarragona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

CURS / La casa, edificació del subjecte i llar de la vida 
psíquica 

Proposta de recorregut arquitectònic, literari i clínic 
de la construcció subjectiva. A partir del tast de les 
imatges, els esquemes, els plànols, les referències, els 
dibuixos i el material clínic de les cases considerades 
com a símbol del subjecte i expressió de la vida 
psíquica. 

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Docent: Joan Pijuan
Data: 11 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E: 24 €, No col: 60 €

Tarragona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Barcelona

CICLES / BARCELONA

CICLE / Cicle de conferències de psicologia positiva

Organitzat per: GT de Psicologia positiva
Durada: 4 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

 CONFERÈNCIA / Resiliència: Aplicacions 
 en l’àmbit educatiu
 Ponent: Montserrat Amorós
 Data: 27 de setembre de 2017
 Horari: De 19.00 a 21.00 h

 CONFERÈNCIA / Work engagement: 
 Com d’implicats estem amb la nostra feina?  
 Som feliços?
 Ponent: Per determinar 
 Data: 22 de novembre de 2017
 Horari: De 19.00 a 21.00 h

CICLE  / Grup de trobada de dansa moviment teràpia

Organitzat per: GT de Dansa i moviment
Durada: 4 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

 SESSIÓ 1 / Grup de trobada de dansa   
 moviment teràpia
 Ponent: Montserrat Marti
 Data: 6 d’octubre de 2017
 Horari: De 17.00 a 19.00 h

 SESSIÓ 2 / Grup de trobada de dansa   
 moviment teràpia
 Ponent: Montserrat Marti
 Data: 15 de desembre de 2017
 Horari: De 17.00 a 19.00 h

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

ACTIVITATS / BARCELONA 

PRESENTACIÓ / Presentació del Grup de Treball 
de Psicologia perinatal

Organitzat per: GT de Psicologia perinatal
Ponents: Carolina Palomar, Lola González 
i Marta de Gracia
Data: 18 de setembre de 2017
Horari: De 19.00 a 20.30 h
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

TAULA RODONA / Joc patològic i altres addiccions. 
Les noves tecnologies a la petita infància. 
Com fer-ne un bon ús

Organitzat per: GT Joc patològic i altres addiccions 
comportamentals
Ponents: Antonio Gancedo i Dominica Díez
Data: 29 de setembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

PRESENTACIÓ / Presentació del Grup de Treball de 
Teràpies Assistides amb Animals (TAA)

Organitzat per: GT Teràpies assistides 
amb animals (TAA)
Ponents: Elia Sierra, David Ruiz, Carolina Manresa 
i Núria Ricart
Data: 2 d’octubre de 2017
Horari: De 19.00 a 20.30 h
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Barcelona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Barcelona

CONFERÈNCIA / Intervenció clínica en l’àmbit escolar 
des de la psicoteràpia integradora humanista

Exposició de l’experiència portada a terme en un 
institut amb nou adolescents de 4t d’ESO, amb una  
problemàtica personal, escolar i social que dificultava 
seriosament la seva vida.

Organitzat per: GT de Psicoteràpia integradora 
humanista
Ponent: Elisabet Macarulla
Data: 4 d’octubre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / Suggestió encoberta, metàfora i 
storytelling: eines del canvi 

Organitzat per: GT de Hipnosi clínica
Ponents: Adrià Ruiz i Eduard Resbier
Data: 9 d’octubre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / Trastorns alimentaris i EMDR

Organitzat per: GT TCA i tractament psicològic 
de l’obesitat
Ponent: Marta Curet
Data: 18 d’octubre de 2017
Horari: De 19.00 a 20.30 h
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / Atenció psicològica en cures 
pal·liatives pediàtriques: nen, malaltia i mort

Organitzat per: GT Atenció psicològica pal·liativa
Ponent: Javier Zamora
Data: 20 d’octubre de 2017
Horari: De 16.00 a 18.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

CONFERÈNCIA / La connexió emocional mare-fill 
en l’embaràs i les repercussions 
en el neurodesenvolupament

Organitzat per: GT Psicologia perinatal
Ponent: Lola González
Data: 20 d’octubre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / Nous trastorns de la conducta 
alimentària

Organitzat per: GT TCA i tractament psicològic 
de l’obesitat
Ponent: Andrea Arroyo
Data: 6 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 20.30 h 
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

TAULA RODONA / Psicologia i psicoteràpies 
humanistes

Organitzat per: GT de Psicoteràpia integradora 
humanista
Ponents: Per determinar
Data: 8 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / Aproximació a les teràpies assistides 
amb animals (TAA): Una eina amb aplicabilitat 
transversal en psicologia

Organitzat per: GT Teràpies assistides amb animals 
(TAA)
Ponents: Elia Sierra i David Ruiz
Data: 27 de novembre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.30 h 
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Barcelona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Barcelona

CONFERÈNCIA / La perversitat neuròtica

Organitzat per: Secció de Psicologia Clínica, 
de la Salut i la Psicoteràpia
Ponent: Marcelo Jorge Edwards
Data: 15 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

TAULA RODONA / Infància i adolescència en risc 
d’exclusió social

Organitzat per: GT Intel·ligència emocional
Ponents: Nathalie P. Lizeretti, Ferran Burgal,
Míriam Sánchez i Cristina Bonet 
Data: 23 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / Intervencions psicoeducatives en 
el maneig de la dispnea en pacients amb atenció 
pal·liativa

Organitzat per: GT Atenció psicològica pal·liativa
Ponent: Marta Llobera
Data: 24 de novembre de 2017
Horari: De 16.00 a 18.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / El dol perinatal: conseqüències en 
l’establiment del vincle en un nou embaràs

Organitzat per: GT Psicologia perinatal
Ponents: Carolina Palomar, Lola González 
i Marta de Gracia
Data: 24 de novembre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

CONFERÈNCIA / Teràpia d’exposició mitjançant 
realitat virtual per al tractament dels trastorns de la 
conducta alimentària 

Organitzat per: GT TCA i tractament psicològic 
de l’obesitat
Ponent: Marta Ferrer
Data: 20 de desembre de 2017
Horari: De 19.00 a 20.30 h
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Barcelona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA



Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

ACTIVITATS / GIRONA

TAULA RODONA /  Vivències inusuals des de 
l’experiència. Les veus que cal escoltar

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la 
Salut Mental s’ha organitzat una taula rodona oberta 
als col·legiats i ciutadania en general, per fer difusió i 
divulgació de la salut mental. El tema versarà entorn 
de les al·lucinacions auditives i l’experiència de 
dues psicòlogues de l’Institut d’Assistència Sanitària 
que estan treballant conduint grups terapèutics 
d’escoltadors de veus. Aquest enfocament i línia de 
treball és innnovador en la terapèutica per a persones 
que viuen aquestes experiències.

Organitzat per: Delegació de Girona del COPC
Ponents: Psicòlogues que porten els grups a Girona 
d’escoltadors de l’IAS, Olga Runciman, M. Mar Bosch 
Data: 5 d’octubre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.00 h
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Girona

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Barcelona

JORNADES / BARCELONA

JORNADA / Lo infantil en Psicoanálisis de Robert Lévy

Jornada de treball en relació amb l’abordatge del 
concepte de “lo infantil” (allò infantil) pel que fa a la 
constitució d’allò simbòlic i dels seus avatars en la 
construcció dels símptomes en el nen, així com del 
lloc que els pares ocupen en tot aquest procés. Quines 
són les operacions necessàries que permeten a un nen 
passar de l´estatut d´objecte de la història dels seus 
pares a esdevenir subjecte de la seva pròpia història.

Organitzat per: GT de Psicoanàlisi amb nens
Ponent: Robert Lévy
Data: 21 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 13.30 h
Durada: 3,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

JORNADA / Jornada sobre psicologia afirmativa 
LGTB+

La jornada pretén oferir un coneixement inicial de les 
principals àrees de treball de la psicologia afirmativa 
LGTB, així com, presentar el nou model transpositiu.

Organitzat per: Grup de Treball Psicologia 
afirmativa LGTB
Ponents: Gabriel J. Martín, Soraya Vega, 
Paula Alcaide i Ignasi Puig
Data: 17 de novembre de 2017
Horari: De 16.00 a 21.00 h
Durada: 5 hores
Tarifa: Col: 20€; B/E/P: 15€; No col: 25€

PSICOLOGIA
CLÍNICA,

DE LA SALUT 
I PSICOTERÀPIA

JORNADES / GIRONA

JORNADA / IV Jornada de Teatre i Psicologia. El teatre 
aplicat a l’àmbit de la salut 

Orientada a professionals i estudiants de l’àmbit 
sanitari, social i teatral, la IV Jornada de Teatre i 
Psicologia pretén crear un espai de debat que reflexioni 
sobre l’ús de l’art dramàtic en l’àmbit de la salut. Pot el 
teatre convertir-se en un instrument per a la prevenció 
o recuperació en determinats processos de malaltia? 
És el teatre un potenciador de la salut emocional? 
Assistirem a ponències, xerrades i tallers pràctics que 
ens contextualitzaran i aproparan a diversos projectes 
que es duen a terme a l’actualitat.

Organitzat per: Escenaris Especials i la Delegació 
de Girona del COPC
Lloc: Auditori de Banyoles
Data: 11 de novembre de 2017
Horari: De 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: 30 €

Girona

PSICOLOGIA
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

PSICOLOGIA
COACHING

CURSOS I TALLERS / BARCELONA 

CURS / La pràctica de la psicologia coaching des del 
model d’anàlisi transaccional: aplicacions en empresa, 
esport, educació i personal life

Aquesta formació facilita el coneixement i pràctica 
dels elements bàsics que configuren el procés 
d’intercanvi i comunicació aplicant un enfocament 
i eines contrastades científicament, per poder 
comunicar-se amb qualsevol persona, en qualsevol 
moment, i en l’àmbit organitzacional, des del model 
de l’anàlisi transaccional, aplicat al coaching.

Organitzat per: Secció de Psicologia Coaching 
i Secció Psicologia de les Organitzacions i el Treball
Docent: Francisco S. Romero
Dates: 23, 29 i 30 de setembre i 6 i 7 d’octubre de 2017 
Horari: Divendres de 16.00  a 21.00  h i dissabtes de 
10.00 a 15.00 h (excepte 7 octubre, horari de 10.00  
a 14.00 h)
Durada: 24 hores
Tarifa: Col: 192 €, B/E/Precol.: 144 €, No col: 360 €

CURS / Com supervisar en psicologia coaching. 
Desenvolupament i pràctica

Curs destinat a formar psicòlegs i psicòlogues coaches 
amb experiència per exercir la supervisió en l’àmbit de 
la psicologia coaching. 

Organitzat per: Grup de Treball Coaching Educatiu
Docents: Victòria Conesa, Antoni Giner, Roser Lladó, 
Enrique Matarín i Aldo Javier Prizmic
Dates: 9, 11, 16, 18, 23 i 25 d’octubre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 18 hores
Tarifa: Col: 144 €, B: 108 €, Psicòleg/òloga No col: 270 € 

Barcelona Barcelona

CURS / Programa formatiu i experiencial en psicologia 
coaching

Curs d’especialització teoricopràctic en psicologia 
coaching, que facilita els coneixements, la pràctica, 
la vivència i l’experiència dels processos de psicologia 
coaching per a la seva pràctica futura.

Organitzat per: Secció de Psicologia Coaching
Docents: Stephen Palmer (per confirmar), Teresa 
Rodeja, Sergi Torondel, Montserrat Ribot, Victòria 
Conesa, Margarida Segarra i Mercè Moreno. 
(El programa comptarà amb convidats experts).
Dates: 20 i 27 d’octubre, 3, 10, 11, 17 i 24 de novembre, 
1 i 15 de desembre de 2017; 12, 19, 20 i 26 de gener, 
2, 9, 16, 17 i 23 de febrer, 2, 9 i 16 de març, 6, 13, 14, 20 
i 27 d’abril, 4, 11, 18, 19, 25 i 26 de maig de 2018
Horari: De 17.00 a 20.30 h. Horari de dissabtes 
de 9.00 a 14.00 h
Durada: 125 hores
Tarifa: Col: 1.000 €, B: 750 €, No col: 1.875 €

PSICOLOGIA
COACHING
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / TARRAGONA

TALLER / La confiança en els processos de coaching. 
La clau de l’èxit en les persones

La confiança és l’element clau per mantenir relacions 
d’èxit amb els altres i perquè en els processos de 
coaching es pugui treure el màxim benefici possible 
perquè el coachee arribi a l’objectiu proposat i el 
procés sigui enriquidor. No és un concepte abstracte, 
sinó que es pot mesurar i es pot generar. Es tracta d’un 
taller on es treballaran els quatre pilars de la credibilitat 
que són fonamentals per confiar en un mateix, en els 
altres i per ser persones generadores de confiança. 
Aprendràs com superar les situacions on la confiança 
s’ha vist trencada i com recuperar-la.

Organitzat per: GT Psicologia Coaching 
de la Delegació de Tarragona
Docent: Eva Llatser
Data: 19 d’octubre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E: 24 €, No col: 60 €

Tarragona Barcelona

CICLES / BARCELONA

Cicle de Trobades de psicologia coaching 2017

Espai de reflexió i aprenentatge experiencial compartit 
pels psicòlegs i per les psicòlogues coaches que 
servirà d’eina de creixement i posicionament 
professional en el mercat.

Organitzat per: Secció de Psicologia Coaching
Tarifa: Activitat gratuïta

28a Trobada: Metodologia observacional    
aplicada a la psicologia coaching I
Ponents: Fran Molinero i Lluís Sanmiquel
Data: 5 d’octubre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00h
Tarifa: Activitat gratuïta

29a Trobada: Metodologia observacional    
aplicada a la psicologia coaching II
Ponents: Fran Molinero i Lluís Sanmiquel
Data: 28 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Tarifa: Activitat gratuïta

PSICOLOGIA
COACHING

PSICOLOGIA
COACHING
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Girona

ACTIVITATS / GIRONA

CONFERÈNCIA – TALLER / Psicologia coaching com a 
eina en processos vitals i creativitat

Taller pràctic. A través de diferents eines, els assistents 
podran participar en l’experienciació de la psicologia 
coaching en els processos vitals i la creativitat. 

Organitzat per: GT Anàlisi i promoció de la psicologia 
coaching a Girona
Ponents: Clara Garreta, Cristian Giró, Helena Lázaro, 
Marianna Lozano, Sergi Torondel
Lloc: Biblioteca Carles Rahola de Girona
Data: 13 de novembre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.00 h 
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

TAULA RODONA / Psicologia coaching en l’àmbit 
esportiu

Taula rodona de psicologia coaching en l’àmbit 
esportiu amb la intervenció per representants 
del món esportiu i mèdic del territori i membres 
del Grup de Treball de Coaching.   

Organitzat per: GT Anàlisi i promoció de la psicologia 
coaching a Girona
Ponents: Per confirmar
Lloc: Biblioteca Carles Rahola de Girona
Data: 18 de desembre de 2017
Horari: De 18.00  a 20.00 h 
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

PSICOLOGIA
COACHING

Girona

CICLE / GIRONA

CICLE DE CINEFÒRUM / Psicologia coaching i 
processos vitals

Aquest cicle de cinema fòrum presenta pel·lícules 
relacionades amb la psicologia coaching i els 
processos vitals. Cada sessió de cinema fòrum 
s’iniciarà amb una exposició per part del ponent. 
A continuació es veurà la pel·lícula i per finalitzar 
s’obrirà un torn de preguntes amb la participació dels 
assistents. 

En cada sessió es facilitarà als assistents elements de 
reflexió sobre processos vitals i eines per optimitzar la 
gestió dels mateixos a través del coaching psicològic.

Aquest cinefòrum dotarà els assistents d’eines 
sobre la gestió dels projectes vitals en base a les 
seves necessitats. Serà un espai de reflexió sobre 
l’afrontament reactiu o proactiu dels esdeveniments 
vitals. 

Pel·lícula: Esta tierra es mía de Jean Renoir

Pel·lícula: Coach Carter de Thomas Carter

Organitzat per: GT de Coaching Girona
Ponents: Mariana Lozano, Sergi Torondel
Lloc: Biblioteca Carles Rahola de Girona
Dates: 25 de setembre i 23 d’octubre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h 
Durada: 5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

PSICOLOGIA
COACHING
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

ACTIVITATS / TARRAGONA

CONFERÈNCIA / Tècniques de PNL per 
a l’afrontament de l’estrès

L’ésser humà ha entrat en un ritme d’activitats 
que moltes vegades el supera. Aquest factor s’ha 
incrementat des del segle XXI i segueix creixent 
exponencialment. Sovint oblidem qui som i prenem 
el paper de màquines en continu moviment o actuem 
de manera automàtica sense adonar-nos-en, fent 
només el que s’espera que fem. Tots patim un cert grau 
d’estrès, i això és ineludible, però hi ha un tipus d’estrès 
que està sota control, és a dir, que tenim recursos 
(paciència, autocontrol, flexibilitat...) per poder 
manegar-lo i hi ha aquell estrès que ens desborda, 
ja que no comptem amb recursos adequats per fer-li 
front. La programació neurolingüística (PNL) pretén que 
la persona pugui controlar i guiar el seu comportament 
per aconseguir millors resultats, ser més eficients, més 
eficaços, més feliços i aconseguir superar-nos.

Organitzat per: GT Psicologia coaching 
de la Delegació de Tarragona
Ponents: Victòria Garcia i Carles Ríos
Data: 7 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Tarragona

PSICOLOGIA
COACHING PSICOLOGIA

DE LES DONES,
GÈNERES

I DIVERSITATS
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

CURS / Eines psicològiques per a professionals que 
treballen en el camp de l’assistència

Facilitar eines psicològiques que puguin ser utilitzades 
per atendre millor les demandes de les usuàries.

Organitzat per: Secció de les Dones, Gèneres 
i Diversitats
Docents: Jocelyn Guerrero i Graciela Traba
Dates: 19 i 26 d’octubre, 2 i 9 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 12 hores
Tarifa: Col: 96 €, B/E/Precol: 72 €, No col: 180 € 

TALLER / Sexualitats, afectivitats i erotismes 
de les dones

Aquest taller té com a objectiu debatre i reflexionar 
sobre com ens situem com a dones  en una faceta tan 
important com és la sexualitat, facilitant eines per a una 
millor comprensió i acceptació de la nostra sexualitat 
i afectivitat. Treballarem com afavorir una relació 
positiva amb el propi cos i aprofundirem en el món de 
les relacions interpersonals i la sexualitat.

Organitzat per: GT de Sexualitats, afectivitats i dones
Docent: Mónica Timón 
Dates: 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 120 €

Barcelona

PSICOLOGIA
DE LES DONES,

GÈNERES 
I DIVERSITATS
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / LLEIDA

CURS / La intervenció grupal amb dones en situació 
de violència masclista 

Curs de formació sobre recursos pràctics per dur 
a terme grups amb dones en situació de violència 
masclista. Es realitzarà una introducció sobre el model 
teòric d’intervenció grupal i es donaran recursos 
pràctics per aplicar.

Organitzat per: GT Intervenció en violència masclista
Docent: Leonor Mª Cantera 
Data: 25 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32€, B/E: 24 €, No col: 60 €PSICOLOGIA

DE LES DONES,
GÈNERES 

I DIVERSITATS

Lleida

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

PSICOLOGIA
DE LES DONES,

GÈNERES 
I DIVERSITATS

CURSOS I TALLERS / TARRAGONA

TALLER / Workshop 2: Madres hay más que una

Taller basat en la perspectiva de gènere, 
interdisciplinari, i en les diverses experiències dels 
membres del GT GEMA grup d’estudi sobre les dones 
en l’actualitat a Tarragona.

Organitzat per: GT GEMA Grup d’estudi sobre 
les dones en l’actualitat a Tarragona
Docents: Susana Abajo, Clara Bermant, Coral Cuadrada 
i Catherine Galaman.
Data: 21 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Tarragona



PSICOLOGIA 
DE L’EDUCACIÓ

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

CURSOS  I TALLERS / BARCELONA

CURS / La narrativa com instrument educatiu 
i terapèutic: El viatge del protagonista

Ajudar els professionals a conèixer i integrar l’art 
narratiu en el seu treball educatiu i terapèutic.

Utilitzant els recursos, les estratègies i els elements 
teoricopràctics necessaris arribarem a un coneixement 
profund del que és la narrativa, que ens permetran 
plantejar solucions adaptades a diverses dificultats. 

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docents: Laia García i Joaquim Serrabona
Dates: 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre de 2017
Horari: De 19.00 a 22.00 h 
Durada: 15 hores
Tarifa: Col: 120  €, B/E/Precol: 90 €, No col: 225 €

Barcelona

PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ

CURSOS  I TALLERS / GIRONA

TALLER / Donant forma al caràcter. Una introducció al 
projecte Virtuts

Taller introductori al projecte Virtuts, que és un model 
psicoeducatiu reconegut i guardonat per les Nacions 
Unides i patrocinat per la UNESCO. La finalitat d’aquest 
contingut és desenvolupar totes les potencialitats i 
virtuts del caràcter. 

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docent: Rosa Rabbani
Data: 30 de setembre de 2017 
Horari: De 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 h 
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

Girona

CICLES / BARCELONA

CICLE / Dimarts d’educativa del COPC: La innovació 
educativa

Aquestes sessions, com a innovació, impliquen que el 
diàleg entre ponents i assistents s’estableixi sobre una 
base d’adequats coneixements sobre el tema per part 
de tothom. Es faran propostes noves, s’obriran línies 
d’intervenció professional amb perspectiva de futur, 
s’estudiaran casos, es presentaran dades actuals i es 
debatran les propostes, segons les temàtiques de cada 
dimarts. 

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Durada: 6 hores
Tarifa: Activitats gratuïtes

 TAULA RODONA / Taula rodona sobre altes  
 capacitats. Altes capacitats: realitats i mites
 Ponents: Sandra Tarragó, Maria Beltran,   
 Mònica Fernández i Rafael González
 Data: 19 de setembre de 2017
 Horari: De 19.30 a 21.30 h

 CONFERÈNCIA / Noves criances i noves   
 infàncies: noves necessitats, noves dificultats  
 i noves oportunitats
 Ponent: Vicenç Arnaiz
 Data: 10 d’octubre de 2017
 Horari: De 19.30 a 21.30 h

 CONFERÈNCIA / Neurociència i educació,  
 propostes de renovació pedagògica
 Ponent: Per confirmar
 Data: 7 de novembre de 2017
 Horari: De 19.30 a 21.30 h

 CONFERÈNCIA / Educació emocional,   
 convivència, bullying
 Ponents: Per confirmar
 Data: 12 de desembre de 2017
 Horari: De 19.30 a 21.30 h

Barcelona

PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Barcelona

PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ

CINEFÒRUM / Cinefòrum de la Secció Psicologia de 
l’Educació: Les conductes que molesten a l’aula

Es visionarà la pel·lícula Història de Ron Clark 
i, posteriorment, hi haurà una introducció sobre 
el tema i finalment s’obrirà un debat amb els assistents.

Organitzat per: GT d’Adolescència en crisi 
Ponents: Olga Piazuelo i Andrés Fernández
Data: 16 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.30 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

JORNADES / BARCELONA

JORNADA / El matí psicomotriu

Reflexionarem sobre la importància de la 
psicomotricitat com a fonament de la coconstrucció 
com a subjectes sans que permeti trobar una base 
segura a partir de la qual explorar el món que ens 
envolta. Tot això en un procés d’individualització i en 
comunicació amb altres identitats. S’abordaran els 
temes des d’un àmbit educatiu, preventiu i terapèutic.

Organitzat per: GT Psicomotricitat
Data: 28 d’octubre de 2017 
Horari: De 9.00 a 14.00 h 
Durada: 5  hores
Tarifa: Per determinar

Barcelona

PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ



PSICOLOGIA
D’EMERGÈNCIES
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

TALLER / Aportacions de l’EMDR en situacions de 
crisi, trauma i emergències

És una activitat amb un doble vessant: d’una banda, 
introduir nocions generals sobre la teràpia EMDR 
(mecanisme neurobiològic, el protocol estàndard, 
protocols específics, etc.) i, de l’altra, analitzar la 
seva possible aplicació a l’àmbit de les emergències 
mitjançant exemples reals.

Organitzat per: Secció de Psicologia d’Emergències
Docent: Andreea Apostol
Data: 6 d’octubre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h 
Durada: 4 hores
Tarifes: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 60 €

CURS / Trauma i pèrdues en el context 
de les organitzacions i les empreses. 
El paper del psicòleg/òloga

Curs sobre les diverses tasques d’un psicòleg o 
psicòloga d’emergències en una situació de crisi, 
trauma, o pèrdua en una organització o una empresa. 
Des de l’assessorament a l’equip directiu sobre les 
accions a realitzar, gestió de la informació, gestió de 
personal, gestió de cerimònies i actes protocol·laris 
de record, a les intervencions directes amb els 
afectats, companys, persones relacionades... ja sigui 
de forma individual o grupal. Tècniques de defusing, 
de debriefing, o més ben dit: de recapitulació grupal i 
aspectes preventius a posar en marxa.

Organitzat per: Secció de Psicologia d’Emergències
Docent: Per determinar
Dates: 28 i 30 de novembre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores
Tarifes: Col: 64 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 120 €

Barcelona

PSICOLOGIA
D’EMERGÈNCIES
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

PSICOLOGIA 
DE L’ESPORT

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

TALLER / Taller pràctic de psicologia aplicada a 
l’arbitratge esportiu: Intervenció en grups d’àrbitres 
de basquetbol i de futbol sala

Taller eminentment pràctic amb l’objectiu de donar 
a conèixer la figura de l’àrbitre com un element 
més de l’esport i les variables psicològiques que 
incideixen en la seva tasca. Parlarem amb àrbitres 
de diferents esports per saber què podrien millorar 
del seu rendiment esportiu utilitzant estratègies 
psicològiques i dissenyarem una intervenció ràpida que 
desenvoluparan durant les seves actuacions del cap de 
setmana. Activitat adreçada a professionals i estudiants 
de Psicologia i de les ciències de l’esport, de l’educació 
i entrenadors esportius.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Esport
Ponent: Josep Pla
Data: Classes teòriques dies 3, 5 i 10 d’octubre de 2017. 
Part pràctica 2h del cap de setmana del 7 i 8 d’octubre. 
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores 
Tarifa: Col: 64 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 120 €

Barcelona

PSICOLOGIA
DE L’ESPORT
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

CURSOS I TALLERS / TARRAGONA

TALLER / Rol d’un psicòleg en un Centre d’Alt 
Rendiment

Com és el dia a dia d’un professional de la psicologia 
dintre de la dinàmica d’un centre d’alt rendiment és 
quelcom que fascina i desperta curiositat en tots els 
psicòlegs/òlogues amants de l’esport i els fans de 
l’esport d’elit.

Organitzat per: GT de Psicologia aplicada 
a l’activitat física i l’esport
Ponent: Joan Vives
Data: 18 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 13.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïtaPSICOLOGIA

DE L’ESPORT

Tarragona
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

ACTIVITATS / TARRAGONA

CONFERÈNCIA / Entrena’t per a la vida

La psicologia de l’esport ofereix eines que ens poden 
resultar molt útils si les apliquem en el nostre dia a dia 
en l’àmbit personal i professional. Conèixer aquestes 
tècniques, entrenar-les i posar-les en pràctica ens 
permetrà assolir nivells intensos de satisfacció vital i 
ens ajudarà a portar una vida quotidiana més plena i, 
sens dubte, més emocionant.

Organitzat per: GT de Psicologia aplicada a l’activitat 
física i l’esport
Ponent: Patricia Ramírez
Data: 18 d’octubre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

TAULA RODONA / Taula Rodona al voltant del llibre 
Psicología del corredor de fondo

Es parlarà sobre el llibre Psicología del corredor de 
fondo escrit per Josep Castellano Masdeu i Mª Victoria 
Linares Vidal i que és un intent de respondre a diverses 
qüestions en relació amb la pràctica d’aquest sacrificat 
esport.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona
Data: 12 de desembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

Tarragona

PSICOLOGIA
DE L’ESPORT

JORNADES / BARCELONA

JORNADA / Psicologia i esport adaptat

La jornada pretén obrir una projecció de futur sobre 
la psicologia i l’esport adaptat, mitjançant l’intercanvi 
i el debat, per avançar en: els drets i la igualtat 
d’oportunitats, l’accessibilitat i la plena inclusió, el 
reconeixement i la posada en valor dels diferents 
col·lectius de persones amb diversitat funcional en la 
pràctica i l’execució de l’esport. 

Organitzat per: Junta de Govern del COPC 
i seccions de Psicologia de l’Esport i Psicologia 
de la Intervenció Social
Lloc: INEFC Barcelona: Avinguda de l’Estadi, 12-22. 
Barcelona (Montjuïc)
Dates: 22 de setembre de 2017
Horari: De 9.30 a 18.15 h
Durada: 8 hores 
Tarifa fins el 31 d’agost: 
Col: 30€; B/E/Precol: 20€; No col: 40€
Tarifa a partir de l’1 de setembre: 
Col: 40€; B/E/Precol: 30€; No col: 50€

Estudiants de grau de Psicologia i estudiants 
de grau de CAFE: 20€

PSICOLOGIA
DE L’ESPORT

Barcelona
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

JORNADES / TARRAGONA

JORNADA / Esport i valors

Jornada amb l’objectiu de parlar sobre els valors 
que implica l’esport amb la participació de diferents 
professionals de l’àmbit psicològic, mèdic i esportistes 
que parlin des de la seva experiència personal.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Lloc: Per determinar
Data: 24 de novembre de 2017
Horari: De 8.30 a 19.00 h
Durada: 7 hores
Tarifa: Per determinarTarragona

PSICOLOGIA
DE L’ESPORT

PSICOLOGIA 
JURÍDICA
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Barcelona

PSICOLOGIA 
JURÍDICA

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

CURS / Curs d’especialització 
en psicologia forense 2017

Curs adreçat als psicòlegs interessats a exercir com 
a perits dins del context judicial. Recomanable per 
a formar part del Torn d’Intervenció Professional (TIP) 
de l’àmbit civil i penal. 

Es divideix en cinc mòduls que es poden cursar per 
separat o en conjunt (250 hores). Inclou un mòdul 
bàsic, un mòdul dedicat a l’àmbit civil, un altre a l’àmbit 
penal, un mòdul pràctic i un mòdul que inclou diverses 
temàtiques específiques d’interès per a la pràctica 
professional.

Organitzat per: Secció de Psicologia Jurídica
Docents: Sonia Benítez, Marisol Ramoneda, Chon 
Molina, Montse Tutusaus, Núria Vàzquez, Enrique 
Carbonell, Cristina Robredo, Blanca Bou, Chon Molina, 
Mercè Cartié, Fernanda de la Torre, Fco. Javier Juncosa,  
Asunción Tejedor, Ismael Loinaz, Noemí Pereda, Óscar 
Pino i Elena Garrido.
Dates:
Setembre 2017: 22, 23, 28 i 30
Octubre 2017: 6, 7, 20, 21, 27 i 28
Novembre 2017: 3, 4, 10, 11, 17, 24 i 25
Gener 2018: 19, 20, 26 i 27 
Febrer 2018: 2, 3, 9, 10, 16 i 17
Març 2018: 2, 3, 9, 10, 16 i 17
Abril 2018: 6 i 7
Maig 2018: 26
Horari: Divendres de 16.00 a 20.00 h, dissabtes 
de 10.00 a 14.00 h i algunes tardes de dissabte 
de 15.30 a 19.30 h
Durada: 250 hores
Tarifa: Col: 1.820 €, B/E/Precol: 1.365 €, No col: 3.412,5 €

*Possibilitat d’inscriure’s a mòduls independents del curs 
(Mòdul Bàsic, Mòdul Civil, Mòdul Penal, Mòdul Pràctic i Mòdul de 
Continguts Específics)

PSICOLOGIA 
JURÍDICA

Barcelona

CURS / Valoració psicològica pericial del testimoni en 
casos de seqüeles (memòria, exactitud i credibilitat)

Es realitzarà una formació en la qual s’aportaran els 
coneixements clínics i psicosocials de les persones que 
han viscut una experiència traumàtica, a fi de conèixer 
com aquests elements incideixen en la seva qualitat del 
record, així com l’estudi de la seva credibilitat i precisió. 
Es treballaran elements de caire clínic relacionats amb 
l’experiència posttraumàtica i la seva influència en el 
testimoniatge.

Organitzat per: Secció de Psicologia Jurídica
Docents: Elena Garrido i Sergi Mora
Dates: 10, 17 i 24 d’octubre de 2017
Horari: De 16.00 a 20.00 h
Durada: 12 hores
Tarifa: Col: 96 €, B/E/Precol: 72 €, No col: 180 €

CURS / Valoració psicològica pericial forense en 
casos d’afectats per la síndrome d’Asperger i TEA

Es realitzarà una formació en la qual s’aportaran els 
coneixements clínics, evolutius i psicosocials de les 
persones afectades per la síndrome d’Asperger (TEA) 
per poder, posteriorment, realitzar una valoració 
forense òptima en àmbit penal, civil o familiar. 
Es donaran nocions per aprendre a aplicar i a 
interpretar algunes tècniques projectives per tal 
d’ajudar el professional a integrar-les en els processos 
d’avaluació, i en el posterior informe escrit, dins de 
l’àmbit forense.

Organitzat per: Secció de Psicologia Jurídica
Docent: Elena Garrido
Dates: 17 i 18 de novembre de 2017
Horari: Divendres de 16.00 a 20.00 h 
i dissabte de 10.00 a 14.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 120 €
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

PSICOLOGIA 
JURÍDICA

CURSOS I TALLERS / GIRONA

SEMINARI / L’abordatge de les pràctiques alienadores 
familiars: noves aportacions per intervenir en casos 
amb progenitors separats en conflicte

Les dificultats que comporta la intervenció amb 
famílies en situació conflictiva, un cop passat un 
divorci, han estat àmpliament constatades pels 
professionals de la psicologia (mediadors, forenses, 
clínics, terapeutes familiars, etc.). Aquest seminari 
té com objectiu proporcionar un marc de referència 
actualitzat per ajudar en la interpretació i abordatge 
de les dinàmiques familiars destructives que sovint es 
produeixen en aquests casos. Seguint un enfocament 
pràctic, es proporcionaran recursos útils tant en l’àmbit 
de la intervenció com de la formació i  supervisió.

Organitzat per: GT Estudi de psicologia forense 
de Girona
Docent: Cristina Günther
Dates: 6 i 7 d’octubre de 2017
Horari: Divendres de 16.00 a 21.00 h, 
dissabte de 9.00 a 14.00 h
Durada: 10 hores
Tarifa: Col: 80 €, B/E: 60 €, No col: 150 €

Girona

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

PSICOLOGIA 
JURÍDICA

Barcelona

ACTIVITATS / BARCELONA

TAULA RODONA / Cafè amb...: 
Processos de separació i ruptura familiar quan hi ha 
fills adoptats a la família

Organitzat per: Secció de Psicologia Jurídica
Ponents: Jaime Ledesma i Pilar Guerra
Data: 21 de novembre de 2017 
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
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PSICOLOGIA 
DE LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Barcelona

CURSOS I TALLERS / BARCELONA 

CURS / La relaxació en la teràpia per a infants i per a 
adolescents

La relaxació, més enllà de ser un mitjà per calmar-se, en 
teràpia pot esdevenir una eina per treballar emocions 
i desbloquejar problemes. Quan treballem amb els 
infants o adolescents, cal adaptar les relaxacions a les 
seves problemàtiques, a les seves edats i a les seves 
personalitats. Amb aquesta finalitat, aquesta formació 
permet als assistents adquirir tècniques d’una forma 
pràctica, per poder treballar a través de la relaxació 
amb qualsevol infant o adolescent. 

Organitzat per: Secció de la Intervenció Social
Docent: Núria Casanovas
Dates: 14, 15 i 16 de desembre de 2017
Horari: De 9.00 a 14.00 h
Durada: 15 hores
Tarifa: Col: 120 €, B/E: 90 €, No col: 225 €

PSICOLOGIA 
DE LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

CURSOS I TALLERS / GIRONA

TALLER / Eines psicocorporals en el treball comunitari

Taller vivencial i pràctic on, a través de les eines 
expressives i corporals del sistema río abierto (música, 
moviment, bioenergètica, contacte, relaxació...), 
habitarem el cos i potenciarem l’autoconeixement, la 
integració i la cohesió de grup i el sentit de pertinença 
des d’una experiència individual i grupal. 

S’oferiran eines psicocorporals que es poden aplicar 
en tot l’àmbit comunitari del món social, de la salut, de 
l’educació i/o de les organitzacions, per tal de millorar 
fluir, el benestar, la comunicació i l’obertura emocional 
dins d’un grup.  

Organitzat per: Secció de Psicologia 
de la Intervenció Social
Docent: Marta Pineda 
Dates: 15 i 29 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 20.30 h
Durada: 5 hores
Tarifa: Col: 40 €, B/E: 30 €, No col: 75 €

PSICOLOGIA 
DE LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL

Girona
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Barcelona

CICLES / BARCELONA

CICLE DE CINEFÒRUMS / Cinema de sensibilització: 
Les quatre emocions bàsiques 

Aquest cicle de cinefòrums estarà dedicat a 
sensibilitzar el psicòleg/òloga en el reconeixement i 
acompanyament de les quatre emocions bàsiques: 
alegria, tristesa, ràbia i por. Cada cinefòrum anirà 
associat a un taller per aprofundir en la gestió i 
l’acompanyament de cadascuna d’aquestes emocions.

Organitzat per: Secció de Psicologia 
de la Intervenció Social
Durada: 12 hores 
Tarifa: Activitat gratuïta

 CINEFÒRUM / Patch Adams
 Ponents: Silvia Suja, Seila Bustos, 
 Ángela Corrales i Miguel Ángel Tena
 Data: 28 de setembre de 2017
 Horari: De 18.00 a 21.00 h

 CINEFÒRUM / Sempre al teu costat
 Ponents: Silvia Suja, Seila Bustos, 
 Ángela Corrales i Miguel Ángel Tena
 Data: 16 d’octubre de 2017
 Horari: De 10.00 a 13.00 h

 CINEFÒRUM / Instint
 Ponents: Silvia Suja, Seila Bustos, 
 Ángela Corrales i Miguel Ángel Tena
 Data: 6 de novembre de 2017
 Horari: De 10.00 a 13.00 h

 CINEFÒRUM / El bosc
 Ponents: Silvia Suja, Seila Bustos, 
 Ángela Corrales i Miguel Ángel Tena
 Data: 28 de novembre de 2017
 Horari: De 18.00 a 21.00 h

PSICOLOGIA 
DE LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL

Barcelona

CICLE DE TALLERS / Les quatre emocions bàsiques

Cicle de quatre tallers destinat a explorar cadascuna 
de les emocions bàsiques: l’alegria, la tristesa, la ràbia 
i la por. Farem un viatge de reconeixement, contacte, 
expressió i gestió amb cadascuna de les emocions que, 
d’una banda ens ajudi a prendre consciència sobre 
nosaltres mateixos i, de l’altra, ens faciliti i aporti eines 
per al treball terapèutic amb l’altre.

Organitzat per: GT Psicologia integrativa
Durada: 12 hores cada taller 
Tarifa: Col: 96 €, B/E/Precol: 72 €, No col: 180 € 
(preu unitari de cada taller. La inscripció a cada taller 
es farà de forma independent)
 
 TALLER / Alegria i clown: el poder sanador 
 de riure’s d’un mateix
 Docent: Silvia Suja
 Dates: 9, 10 i 11 d’octubre de 2017
 Horari: De 10.00 a 14.00 h

 TALLER / Acompanyant la tristesa del dol
 Docent: Seila Bustos
 Dates: 25, 26 i 27 d’octubre de 2017
 Horari: De 10.00 a 14.00 h

 TALLER / Fent-me amic de la meva ràbia
 Docent: Ángela Corrales
 Dates: 17 i 18 de novembre de 2017
 Horari: Divendres de 17.00 a 21.00 h i dissabte  
 de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a 19.00 h 

 TALLER / Por: significat, sensació i treball
 Docent: Miguel Ángel Tena
 Dates: 15 i 16 de desembre de 2017
 Horari: Divendres de 17.00 a 21.00 h i dissabte  
 de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a 19.00 h

PSICOLOGIA 
DE LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Barcelona

ACTIVITATS / BARCELONA

CONFERÈNCIA / Les quatre emocions bàsiques: 
alegria, tristesa, ràbia i por

Organitzat per: GT Psicologia integrativa
Ponents: Silvia Suja, Seila Bustos, Ángela Corrales i 
Miguel Ángel Tena 
Dates: 22 de setembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores 
Tarifa: Activitat gratuïta

JORNADES / BARCELONA

JORNADA / Psicologia i esport adaptat

La jornada pretén obrir una projecció de futur sobre 
la psicologia i l’esport adaptat, mitjançant l’intercanvi 
i el debat, per avançar en: els drets i la igualtat 
d’oportunitats, l’accessibilitat i la plena inclusió, el 
reconeixement i la posada en valor dels diferents 
col·lectius de persones amb diversitat funcional en la 
pràctica i l’execució de l’esport. 

Organitzat per: Junta de Govern del COPC i seccions 
de Psicologia de l’Esport i Psicologia 
de la Intervenció Social
Lloc: INEFC Barcelona: Avinguda de l’Estadi, 12-22. 
Barcelona (Montjuïc)
Dates: 22 de setembre de 2017
Horari: De 9.30 a 18.15 h
Durada: 8 hores 
Tarifa fins el 31 d’agost: 
Col: 30€; B/E/Precol: 20€; No col: 40€
Tarifa a partir de l’1 de setembre: 
Col: 40€; B/E/Precol: 30€; No col: 50€

Estudiants de grau de Psicologia i estudiants 
de grau de CAFE: 20€

PSICOLOGIA 
DE LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL

Barcelona

JORNADA / Més enllà de l’etiqueta, humanitzant 
la teràpia (persona vs. pacient)

L´objectiu d’aquestes jornades és reflexionar sobre 
les etiquetes que sovint utilitzem en l’àmbit terapèutic 
i l’efecte que aquestes poden tenir sobre diferents 
factors: l’actitud del professional, la reacció dels 
usuaris, la relació que es dona entre ambdues parts, 
la repercussió en els tractaments emprats. Posar llum 
i consciència en aquests aspectes ens pot donar 
noves perspectives d’humanitat i efectivitat de les 
intervencions a realitzar amb les persones que ens 
demanin ajuda.

Organitzat per: GT Psicologia integrativa
Data: 3 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 19.00 h
Durada: 8 hores 
Col: 25€; B/E/Precol: 15€; No col: 35€

JORNADA / Assistència sexual: un repte davant les 
persones amb diversitat funcional 

Jornada dirigida als professionals per tal de conèixer i 
aprofundir en els models actuals d’assistència sexual 
que tenim al nostre territori. Pretén ser un espai per 
plantejar i resoldre dilemes a partir del debat i els 
testimonis perquè permeti la reflexió.

Organitzat per: GT Psicologia i discapacitat
Data: 10 de novembre de 2017
Horari: De 10.00 a 14.30 h
Durada: 4,5 hores 
Tarifa: Col: 20 €; B/E/Precol: 15 €; No col: 25 € 

PSICOLOGIA 
DE LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

NEUROPSICOLOGIA

NEUROPSICOLOGIA

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

TALLER / Avaluació neuropsicològica en trastorns 
del moviment: malaltia de Parkinson i malaltia de 
Huntington

En el present taller es descriurà la fenomenologia 
neuropsicològica característica dels diferents perfils 
cognitius representats en la malaltia de Parkinson i 
Huntington al llarg del seu curs evolutiu, es revisarà 
i actualitzarà el concepte de deteriorament cognitiu 
lleu i de demència associats a aquestes malalties i 
s’il·lustrarà el procés d’avaluació neuropsicològica.

Organitzat per: GT Neuropsicologia dels trastorns 
del moviment
Docents: Saúl Martínez
Data: 22 de setembre de 2017
Horari: De 16.30 a 20.30 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 60 €

CURS / Neuropsicologia de la discapacitat 
intel·lectual: deteriorament cognitiu i eines 
d’avaluació

Organitzat per: GT DCL i demències
Docents: Susanna Esteba-Castillo
Dates: 15 i 17 de novembre de 2017
Horari: De 16.00 a 20.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 120 €

Barcelona
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / LLEIDA

TALLER /  Avaluació i diagnòstic neuropsicològic 
de demències i DCL

Taller de casos reals on s’exposaran els principals 
aspectes neuropsicològics a tenir en compte per 
diagnosticar els tipus de demències més freqüents 
i el deteriorament cognitiu lleu. Selecció de proves, 
interpretació qualitativa de proves neuropsicològiques, 
semiologia, criteris diagnòstics i diagnòstic diferencial 
són alguns dels aspectes que es tractaran a partir dels 
casos reals.

Organitzat per: Delegació de Lleida del COPC
Docent: Salomé Bolló
Dates: 19, 26 d’octubre i 9 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 9 hores
Tarifa: Col: 72€, B/E: 54 €, No col: 135 €

CURS / Avaluació psicològica i neuropsicològica 
del trastorn de l’espectre autista 

L’objectiu del curs és oferir una informació actualitzada 
sobre el coneixement del trastorn de l’espectre autista 
(TEA), partint de la comprensió de les dimensions 
alterades en els nens amb TEA, tenint en compte el 
nou model del DSM-V. Es realitzarà un recorregut per 
les diferents àrees d’avaluació on hi ha les dificultats 
més importants i el procediment a seguir a l’hora de fer 
l’avaluació psicològica i neuropsicològica per realitzar 
un diagnòstic adequat.

Organitzat per: GT Difusió de la neuropsicologia 
a Lleida i Pirineus
Docent: Carmen Ruiz Molina
Dates: 21 i 28 d’octubre de 2017
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

Lleida

NEUROPSICOLOGIA

CURSOS I TALLERS / TARRAGONA

TALLER / Diagnòstic, avaluació i intervenció en 
la patologia del llenguatge en dany cerebral adquirit 
i malalties neurodegeneratives

Diagnòstic i avaluació  neuropsicològica de patologies 
en dany cerebral adquirit (AVC, TCE,  tumors) i 
patologies neurodegeneratives (APP, demències 
semàntiques i afàsies logopèniques): perfils 
neuropsicològics i semiologia. Intervenció de diferents 
patologies des del punt neuropsicològic i logopèdic.

Organitzat per: Junta Rectora Delegació 
de Tarragona del COPC
Docents: Isabel Leiva i Núria Montagut
Dates: 26 d’octubre i 31 d’octubre de 2017
Horari: De 16.00 a 20.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

Tarragona

NEUROPSICOLOGIA
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Barcelona

CICLE / BARCELONA

CICLE / Sessions clíniques en neuropsicologia

Exposicions detallades de casos i/o sèries clíniques que 
puguin ser d’interès pràctic per als professionals de la 
neuropsicologia, tant en avaluació neuropsicològica 
com en rehabilitació cognitiva. L’objectiu d’aquestes 
sessions és crear un espai d’intercanvi i actualització 
de coneixements entre neuropsicòlegs que treballen 
en diferents àrees.

Organitzat per: Secció de Neuropsicologia
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

 CONFERÈNCIA / Epilèpsia en la unitat de   
 dany cerebral infantil, a propòsit d’un cas
 Ponent: Anna López
 Data: 28 de setembre de 2017
 Horari: De 19.30 a 21.00 h

 CONFERÈNCIA / Trastorns cognitius   
 associats al VIH
 Ponent: Anna Prats
 Data: 26 d’octubre de 2017
 Horari: De 19.30 a 21.00 h

 CONFERÈNCIA / Rehabilitació cognitiva 
 en neuropsicologia infantil
 Ponent: Antònia Ensenyat
 Data: 30 de novembre de 2017
 Horari: De 19.30 a 21.00 h

NEUROPSICOLOGIA

Barcelona

ACTIVITATS / BARCELONA

TAULA RODONA / El paper del neuropsicòleg 
en associacions d’afectats per malalties 
neurodegeneratives

Organitzat per: GT DCL i demències
Ponent: Alba Corredera i Anna Campabadal
Data: 17 d’octubre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta 

CONFERÈNCIA / Reunió d’hivern de la Societat 
Catalana de Neuropsicologia. Grup de Recerca de 
Catalunya

Organitzat per: Secció de Neuropsicologia
Ponent: Per determinar
Data: 14 de desembre de 2017
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta 

NEUROPSICOLOGIA
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

ACTIVITATS / TARRAGONA

CONFERÈNCIA / La discalcúlia. Concepte, diagnòstic 
i intervenció 

Explicarem les característiques principals i les bases 
neurobiològiques del càlcul i el processament numèric. 
Parlarem del diagnòstic de la discalcúlia i les principals 
comorbiditats. Farem una breu demostració de les 
eines que tenim al nostre país per a avaluar el càlcul i 
les bases d’una bona intervenció amb el nen i a l’escola.

Organitzat per: Junta Rectora Delegació 
de Tarragona del COPC
Ponent: Ana Sanguinetti
Data: 28 de setembre de 2017
Horari: De 19.30 a 21.00 h
Durada: 1,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

CINEFÒRUM / Cinefòrum de neurociència: 
Olvídate de mí, de Michel Gondry (2004) 

Cinefòrum i posterior debat sobre com processem 
informació al cervell. És possible esborrar records? 
Quin factor juguen les emocions en el rendiment 
amnèsic?

Organitzat per: Secció Neuropsicologia
Ponents: Oscar Pino
Data: 29 de setembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

NEUROPSICOLOGIA

Tarragona Lleida

JORNADA / LLEIDA

JORNADA / Actualització en patologia del 
llenguatge en dany cerebral adquirit i malalties 
neurodegeneratives: diagnòstic, avaluació i 
intervenció

El llenguatge és part important i necessària en la 
rehabilitació dels afectats amb dany cerebral adquirit 
i malalties neurodegeneratives. Recuperar o mantenir 
el llenguatge i la comunicació es converteixen en 
objectius indispensables en tots els afectats, ja que és 
el vehicle d’integració social, i com a tal, necessari per 
la reintegració i normalització de la vida dels afectats.

Al llarg de la jornada es farà una descripció dels 
trastorns del llenguatge que poden estar presents 
en el dany cerebral adquirit i també en les malalties 
neurodegeneratives, i es presentaran, des d’un vessant 
actualitzat, eines i recursos per a la seva avaluació i 
intervenció.

Organitzat per: GT Difusió 
de la neuropsicologia a Lleida i Pirineus
Ponents: Isabel Leiva, Núria Montagut, Belén Escribano
Lloc: Sala de juntes de la Facultat d’Educació, 
Psicologia i Treball Social
Data: 10 de novembre de 2017
Horari: De 9.00 a 14.00 h
Durada: 5 hores
Tarifa: Per determinar

NEUROPSICOLOGIA
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

PSICOLOGIA DE LES 
ORGANITZACIONS 

I DEL TREBALL

Barcelona

PSICOLOGIA DE LES
ORGANITZACIONS

I DEL TREBALL

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

CURS / La pràctica de la psicologia coaching des 
del model d’anàlisi transaccional: Aplicacions en 
empresa, esport, educació i personal life

Aquesta formació facilita el coneixement i pràctica dels 
elements bàsics que configuren el procés d’intercanvi 
i comunicació aplicant un enfocament i eines 
contrastades científicament, per poder comunicar-
se amb qualsevol persona, en qualsevol moment, i 
en l’àmbit organitzacional, des del model de l’anàlisi 
transaccional aplicat al coaching.

Organitzat per: Secció Psicologia de les 
Organitzacions i el Treball i Secció de 
Psicologia Coaching
Docent: Francisco S. Romero
Dates: 23, 29 i 30 de setembre i 6 i 7 d’octubre de 2017 
Horari: Divendres de 16.00 a 21.00 h i dissabtes 
de 10.00 a 15.00 h (excepte el 7 octubre, horari de 
10.00 a 14.00 h)
Durada: 24 hores
Tarifa: Col: 192 €, B/E/Precol: 144 €, No col: 360 €

CURS / Finances per a psicòlegs/òlogues de les 
organitzacions - recursos humans

L’objectiu principal és entendre les eines comptables 
i financeres més importants per prendre les decisions 
més adients per part dels professionals de recursos 
humans.

Organitzat per: Secció de Psicologia 
de les Organitzacions i del Treball
Docent: Xavier Cañete
Dates: 20 i 27 d’octubre i 3 de novembre de 2017
Horari: De 16.00 a 21.00 h
Durada: 15 hores
Tarifa: Col: 120 €, B/E/Precol: 90 €, No col: 225 €
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Barcelona

CURS / Com es fa un informe de selecció/avaluació

Identificar el context on s’emmarca, continguts i forma 
de realitzar-lo. Realitzar pràctica de la preparació d’un 
informe de selecció/avaluació.

Organitzat per: Secció de Psicologia de les 
Organitzacions i del Treball
Docent: Mª José Poza
Dates: 7, 14 i 21 de novembre de 2017
Horari: De 16.00 a 20.00 h
Durada: 12 hores
Tarifa: Col: 96 €, B/E/Precol: 72 €, No col: 180 €

CURS / Eines per a potenciar el teu negoci

Programa pràctic dirigit a aquells psicòlegs 
emprenedors que o bé es trobin en la fase prèvia 
de creació del seu projecte, o bé desitgin revisar 
i rellançar el seu propi negoci, coneixent les claus 
per definir els objectius, estratègies i les habilitats 
comercials per al desenvolupament del negoci.

Organitzat per: Secció de Psicologia 
de les Organitzacions i del Treball
Docents: Francesc Quer i Javier Díaz
Dates: 10 i 11 de novembre de 2017
Horari: Divendres de 16.00 a 20.00 h 
i dissabte de 10.00 a 14.00 h
Durada: 8 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E/Precol: 48 €, No col: 120 €

CURS / Relacions laborals per a psicòlegs/òlogues 
de les organitzacions

L’objectiu és dotar de fonaments i eines de relacions 
laborals als psicòlegs/òlogues d’organitzacions que 
vulguin desenvolupar la seva carrera en departaments 
de recursos humans.

Organitzat per: Secció de Psicologia 
de les Organitzacions i del Treball
Docents: Yolanda Javierre, Josep Lluís Berengué i 
Ramon Brossa
Dates: 24 i 25 de novembre i 1 de desembre de 2017
Horari: Divendres de 16.00 a 21.00 h i dissabte de 
10.00 a 15.00 h
Durada: 15 hores
Tarifa: Col: 120 €, B/E/Precol: 90 €, No col: 225 €

PSICOLOGIA DE LES
ORGANITZACIONS

I DEL TREBALL
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / GIRONA

CURS / Curs d’introducció a la grafologia per a la 
selecció de personal

Conèixer la personalitat i avaluar perfils professionals 
mitjançant l’observació i valoració de les particularitats 
gràfiques de l’escriptura i la signatura.

Organitzat per: GT de Professió i desenvolupament 
de la psicologia de les organitzacions de Girona
Docent: Lourdes Teixidor
Dates: 15, 22 i 29 de setembre de 2017 
Horari: Els dos primers divendres de 16.00 a 19.00 h, 
l’últim de 16.00 a 20.00 h 
Durada: 10 hores
Tarifa: Col: 64 €, B/E: 48 €, No col: 120 €

TALLER / Novetats en psicotècnics en selecció de 
personal

Curs pràctic impartit per conèixer les eines més 
importants d’avaluació de la personalitat i de les 
aptituds que ens permetin conèixer avaluar l’adequació 
persona/lloc, així com millorar en l’activitat diària 
d’avaluació i selecció de personal a través de la 
utilització d’eines psicotècniques de reconeguda 
validesa i fiabilitat.

Organitzat per: GT de professió i desenvolupament 
de la psicologia de les organitzacions - Girona
Docent: Rut Roncal 
Data: 17 de novembre de 2017 
Horari: De 16.00 a 20.00 h 
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: 32 €, B/E: 24 €, No col: 60 €

PSICOLOGIA DE LES
ORGANITZACIONS

I DEL TREBALL

Girona

PSICOLOGIA DE LES
ORGANITZACIONS

I DEL TREBALL

ACTIVITATS / BARCELONA

CONFERÈNCIA / Les empreses i la cultura digital

Organitzat per: Secció de Psicologia 
de les Organitzacions i del Treball
Ponent: Genís Roca
Data: 16 de novembre de 2017
Horari: De 19.00 a 21.00 h 
Tarifa: Activitat gratuïta

Barcelona



PSICOLOGIA 
DEL TRÀNSIT I DE 

LA SEGURETAT

Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Barcelona

PSICOLOGIA 
DEL TRÀNSIT I DE

LA SEGURETAT

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

TALLER / Taller de capacitació per a psicòlegs en 
centres de reconeixement (X Edició)

Dotar els psicòlegs i psicòlogues dels coneixements 
pràctics necessaris i suficients per poder desenvolupar 
la feina de psicòleg en un centre de reconeixement 
amb criteris basats i relacionats amb les normatives 
vigents, les proves homologades, l’anamnesi i altres 
proves complementàries, per així saber prendre 
decisions professionals adients que permetin el 
dictamen d’ “apte o “no apte”. *

Organitzat per: Secció de Psicologia del Trànsit 
i de la Seguretat 
Docents: Maria José Alcaide i Teresa Morali
Dates: 3, 4, 10 i 11 de novembre de 2017
Horari: Divendres de 16.00 a 21.00 h i dissabte 
de 9.00 a 14.00 h
Durada: 20 hores
Tarifes: Col: 160 €, B/E: 120 €, No col: 300 €

*Aquesta formació es vàlida per a l’acreditació de l’expertesa en 
l’avaluació de l’aptitud psicològica en centres de reconeixement. 
El centres de reconeixement es regeixen segons la normativa 
sobre la psicologia en els establiments sanitaris.
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

PSICOLOGIA 
DEL TRÀNSIT I DE

LA SEGURETAT

Barcelona

CICLES / BARCELONA

CICLE / VI Cicle de conferències de psicologia del 
trànsit i la seguretat

Xerrades sobre temes d’interès sobre psicologia del 
trànsit i la seguretat.

Organitzat per: Secció de Psicologia del Trànsit 
i de la Seguretat
Moderadora: Teresa Morali
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta

 CONFERÈNCIA / Què podem aportar des de  
 la psicologia al futur de les ciutats? 
 Activitat emmarcada dins la Setmana   
 Europea de la Mobilitat
 Ponents: Enric Pol
 Data: 20 de setembre de 2017
 Horari: De 18.00 a 20.00 h

 Conferència relacionada amb el Torn   
 d’Intervenció Professional d’Armes del COPC
 Ponents: Per determinar
 Data: 20 de novembre de 2017
 Horari: De 18.00 a 20.00 h

POLIVALENT
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

CURSOS I TALLERS / BARCELONA

CURS / Ètica i deontologia en l’activitat professional 
del psicòleg/òloga

Mitjançant una metodologia formativa dinàmica i 
aplicada, a partir de casos pràctics, es treballaran els 
dilemes ètics més freqüents en la pràctica professional 
i els errors més habituals que són objecte de queixes 
per tal de facilitar un adequat coneixement i aplicació 
de la normativa deontològica.

Ponents: Membres de la Comissió Deontològica 
del COPC
Dates: 10, 11, 17 , 18 i 24 de novembre de 2017
Horari: Divendres de 16.00 a 20.00 h 
i dissabtes de 10.00 a 14.00 h
Durada: 20 hores
Tarifa: Col: 160 €, B: 120 €, No col: 300 €

TAULA RODONA / Eines TIC per a la pràctica 
quotidiana del psicòleg/òloga

Presentació de recursos interessants per a la 
pràctica quotidiana del psicòleg: eines de gestió 
de dades, eines de comunicació amb el pacient, ús 
d’emmagatzematge cloud, telepsicologia... Exposició 
de criteris per avaluar noves eines TIC: utilitat, criteris 
de seguretat, usabilitat, etc.

Ponents: Comissió TIC del COPC
Data: 29 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 20.00 h 
Durada: 2 hores
Tarifa: Activitat gratuïta 

POLIVALENT

Barcelona

CURSOS I TALLERS / GIRONA

CURS / Apoderant els professionals de la salut. La 
intervisió

La intervisió és una forma de reflexió sobre els 
processos d’intervenció professional. En aquest taller 
es pretén fer una breu descripció teòrica del procés 
d’intervisió per després desenvolupar la part pràctica 
per mitjà del treball de casos reals.

L’objectiu és donar les bases per dur a terme la 
intervisió salutogènica en equips de treball i poder 
desenvolupar-la després en la pràctica professional.

Organitzat per: GT de Salutogènesi
Docents: Oriol Turró, Marisa Bravo, Ester Mas, 
Susana Mantas i Yvonne Navales 
Data: 18 de novembre de 2017
Horari: De 09.30 a 13.30 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Col: inscripció gratuïta, No col: 60 €

TALLER / Taller de mapeig d’actius personals

Els professionals de la psicologia som la “nostra 
pròpia eina”. El nostre “saber fer” com a psicòlegs 
i psicòlogues, la nostra formació i experiència són 
realment determinants a l’hora de dur a terme una 
intervenció de qualitat?

Amb el taller de mapeig d’actius professionals volem 
descobrir quins punts forts tenim els psicòlegs i 
psicòlogues per dur a terme la nostra professió, i alhora 
conèixer aquesta tècnica i tot el marc teòric que la 
sustenta.

El mapeig d’actius és un instrument de metodologia 
qualitativa utilitzat pels professionals de la salut per 
recopilar dades en un procés per descobrir factors 
positius que milloren la qualitat de vida i proporcionen 
salut.

Organitzat per: GT de Salutogènesi
Docent: Ester Mas 
Data: 21 d’octubre de 2017
Horari: De 10.00 a 12.30 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Col: inscripció gratuïta, No col: 37,50 €

Girona

POLIVALENT
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

POLIVALENT

Lleida

CURSOS I TALLERS / LLEIDA

CURS/ Reptes actuals en l’atenció professional a 
població immigrada, refugiada i sol.licitant d’asil

Curs teoricopràctic d’autocuració i apoderament per 
treballar en entorns interculturals, dins del context 
actual de crisi social generalitzada. Anàlisi de les 
vicissituds professionals, ètiques, culturals i polítiques 
amb què s’enfronten els professionals, i estratègies per 
augmentar el pensament crític i la resiliència.

Organitzat per: Delegació de Lleida del COPC
Docent: Núria Mata
Dates: 6, 20 i 27 d’ octubre de 2017
Horari: De 16.00 a 20.00 h
Durada: 12 hores
Tarifa: Col: 96€, B/E: 72 €, No col: 180 €

CICLES / TARRAGONA

CICLE / IV Cicle de cinema, música i psicologia

Projecció de la pel·lícula, posterior anàlisi i col·loqui 
amb un psicòleg i un músic.

Organitzat per: Junta Rectora de la Delegació 
de Tarragona del COPC
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi Santa Teresa 
de Jesús de Tarragona
Dates: 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta

FESTIVAL / II Edició del PSICURT, Festival de 
curtmetratges sobre salut mental

Nova edició del PSICURT que té com a objectiu 
apropar, a la ciutadania, els diferents àmbits de la salut 
mental (prevenció, promoció i intervenció) a través del 
cinema. Es tracta d’un projecte cultural, social i de salut 
que permet promoure la creació artística i la sensibilitat 
del públic al voltant de la salut mental, alhora que 
projecta la ciutat de Tarragona com a referent cultural.

Organitzat per: Junta Rectora de la 
Delegació de Tarragona del COPC
Lloc: Antiga Audiència de Tarragona
Dates: Del 5 al 8 d’octubre de 2017
Tarifa: Activitat gratuïta

POLIVALENT

Tarragona
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

Barcelona

ACTIVITATS PROFESSIONALS / BARCELONA

TALLER / Sessió informativa d’inici d’activitat 
professional

En aquest taller parlarem de les diferències entre 
Seguretat Social i Fiscalitat, coneixerem els principals 
impostos d’una activitat econòmica (Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Valor 
Afegit, Impost sobre Activitats Econòmiques). D’altra 
banda parlarem sobre obligacions formals i règim 
d’autònoms de la Seguretat Social.

Docent: Javier Quílez
Data: 19 de setembre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

Docent: Javier Quílez
Data: 17 d’octubre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

Docent: Javier Quílez
Data: 21 de novembre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

Docent: Javier Quílez
Data: 19 de desembre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

ACTIVITATS PROFESSIONALS / GIRONA 

TALLER / Sessió informativa d’inici d’activitat 
professional

En aquest taller parlarem de les diferències entre 
Seguretat Social i Fiscalitat, coneixerem els principals 
impostos d’una activitat econòmica (Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Valor 
Afegit, Impost sobre Activitats Econòmiques). D’altra 
banda parlarem sobre obligacions formals i règim 
d’autònoms de la Seguretat Social.

Docents: Javier Quílez
Data: 4 d’octubre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades

Girona

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

ACTIVITATS PROFESSIONALS / LLEIDA

TALLER / Sessió informativa d’inici d’activitat 
professional

En aquest taller parlarem de les diferències entre 
Seguretat Social i Fiscalitat, coneixerem els principals 
impostos d’una activitat econòmica (Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Valor 
Afegit, Impost sobre Activitats Econòmiques). D’altra 
banda parlarem sobre obligacions formals i règim 
d’autònoms de la Seguretat Social.

Docents: Javier Quílez
Data: 16 de novembre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades

Lleida
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

ACTIVITATS PROFESSIONALS / TARRAGONA

TALLER / Sessió informativa d’inici d’activitat 
professional

En aquest taller parlarem de les diferències entre 
Seguretat Social i Fiscalitat, coneixerem els principals 
impostos d’una activitat econòmica (Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Valor 
Afegit, Impost sobre Activitats Econòmiques). D’altra 
banda parlarem sobre obligacions formals i règim 
d’autònoms de la Seguretat Social. 

Docents: Javier Quílez
Data: 14 de desembre de 2017
Horari: De 17.30 a 20.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades

Tarragona

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

Barcelona

ORIENTACIÓ LABORAL / BARCELONA

TALLER / Primeres pautes d’èxit per incorporar-te al 
mercat laboral

Docents: Anna Rosell
Data: 18 de setembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

TALLER / Generant idees per vehicular els objectius 
professionals de cadascú

Docents: Anna Rosell
Data: 27 de setembre de 2017
Horari: De 18.30 a 21.00 h
Durada: 2,5 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

TALLER / Primeres pautes d’èxit per a una 
autoocupació efectiva

Docents: Anna Rosell
Data: 2 d’octubre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades

TALLER / Desenvolupa in situ el teu currículum més 
potent i viral per a les xarxes

Docents: Anna Rosell i Juli Boned
Data: 16 d’octubre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades

 (Per a la segona part, cal portar un ordinador portàtil 
propi)
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Llegenda / Col: Col.legiats; B: Col·legiat/ada amb bonificació especial; 
E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats; 
No col: No col.legiats.

Més informació i incripcions a l’apartat de formació de www.copc.cat
Si no s’especifica un lloc alternatiu, totes les sessions es realitzaran 
al corresponent local de la delegació del COPC.

Barcelona

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

TALLER / Aprofita els recursos que t’ofereix Internet 
per a una cerca de feina més eficient i una gestió més 
acurada del teu temps

Docents: Juli Boned
Data: 18 d’octubre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

TALLER / Primeres pautes d’èxit per incorporar-te al 
mercat laboral

Docents: Anna Rosell
Data: 13 de novembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h 
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

TALLER / Desenvolupa in situ el teu currículum més 
potent i viral per a les xarxes

Docents: Anna Rosell i Juli Boned
Data: 11 de desembre de 2017
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 4 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

 (Per a la segona part, cal portar un ordinador portàtil 
propi)

TALLER / Primeres pautes d’èxit per a una 
autoocupació efectiva

Docents: Anna Rosell
Data: 13 de desembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 

DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

Barcelona

TALLER / Aprofita els recursos que t’ofereix Internet 
per a una cerca de feina més eficient i una gestió més 
acurada del teu temps

Docents: Juli Boned
Data: 21 de desembre de 2017
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 3 hores
Tarifa: Activitat gratuïta exclusiva per a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades 




