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

POSTGRAU / BARCELONA

POSTGRAU EN TERÀPIA PSICOMOTRIU

Aquest postgrau ofereix als participants especialistes 
en psicomotricitat, els recursos adients per dur a terme 
un projecte d’intervenció en teràpia psicomotriu. 
La competència professional completa com a 
psicomotricista s’obtindrà gràcies al treball en tres 
camps interrelacionats: pràctic, teòric i personal. Durant 
el curs es donarà especial rellevància a la formació 
pràctica, ja que és a partir d’aquesta que prenen sentit 
les altres intervencions. L’objectiu principal del curs 
és aprofundir en el coneixement del subjecte i de la 
seva expressivitat psicomotriu, recollint aportacions 
de diverses disciplines, per promoure la construcció 
d’estratègies i recursos per a la intervenció terapèutica 
psicomotriu.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docents: Anna Valls, Cori Camps, Eduard Díaz, Joquim 
Serrabona, Josep Rota, Juan Mila, 
Marta Rabadán, Noelia Muriel, Olga Piazuelo
Dates:
Sessions teòriques 2021: 6, 13, 20, 22, 27, 29 d’octubre; 
3, 10, 17, 19 i 24 de novembre; 1, 15, 17, 22 de desembre
Sessions vivencials 21/22: 23 d’octubre, 20 novembre, 
18 desembre, 22 gener, 19 de febrer, 19 de març, 23 
d’abril, 21 de maig, 18 de juny
Horari: Dimecres, de 18 a 21 h, i un divendres al mes, 
de 17.30 a 20 h dissabtes, de 9.30 a 14.30 h i de 16.00 a 
19.00 h
Tarifes: Col: 2.500€ €, B/E/Precol: 2.000 €, 
No col: 3.000 €
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.

CURS I TALLERS / BARCELONA

CURS / El nen i l’adolescent amb dificultats a l’escola 

L’escola és un dels escenaris en els quals els nens i els 
adolescents manifesten les seves dificultats, moltes 
vegades convertides en símptomes que dificulten el seu 
aprenentatge. Els professionals (psicòlegs i educadors) 
es veuen confrontats a donar resposta. En molts 
casos de manera intuïtiva, a vegades sense espai per 
a crear estratègies útils, ja que es tracta de situacions 
complexes que inclouen les famílies. Abordarem 
aquestes qüestions a través d’una reflexió conceptual i 
d’experiències (incloent casos dels participants).

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docents: Mario Izcovich
Dates: 4, 18 i 25 d’octubre de 2021
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Durada: 9 hores
Tarifes: Activitat gratuïta

CURS / Aplicació i interpretació de tests bàsics en 
psicologia de l’educació 

El curs pretén donar eines bàsiques per al diagnòstic 
en trastorns d’aprenentatge. Donarem a conèixer les 
característiques i el protocol bàsic de diagnòstic de 
la dislèxia i del TDAH; així com els criteris per realitzar 
adaptacions metodològiques (PI) en l’àmbit escolar.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docent: Carme Civit
Dates: 19 i 26 de novembre de 2021 
Horari: De 10.00 a 14.00 h
Durada: 8 hores
Tarifes: Col: 40 €, B/E/Precol: 32 €, No col: 72 €
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Llegenda / Col: Col.legiats/ades; B: Col·legiat/ada amb bonificació 
especial; E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats/
ades; No col: No col.legiats/ades.4

ACTIVITATS / BARCELONA

CONFERÈNCIA / Canvis, separacions i pèrdues en la 
infància i l’adolescència 

Néixer i créixer implica preparar-se per a acceptar 
pèrdues que formen part de la vida. Però de vegades els 
infants es veuen sorpresos massa aviat per situacions 
més complexes del que són capaços de poder 
entendre i elaborar. Tot partint dels canvis, separacions 
i pèrdues més habituals en el desenvolupament dels 
infants i adolescents, abordarem també aquests 
moments inesperats i aquestes situacions doloroses i 
traumàtiques que alguns es veuen obligats a afrontar. 
Com escoltar-los més enllà del que poden expressar? 
Com acompanyar-los? Com parlar del que estan vivint? 
Com tractar aquests temes en l’àmbit terapèutic, 
educatiu o familiar? Des d’aquesta formació volem 
destacar la importància de dedicar temps i espai 
emocional perquè infants i adolescents puguin patir, 
expressar els seus sentiments de ràbia, ira o dolor… 
perquè ells entenen que perdre alguna cosa o algú 
produeix malestar, i ho expressen en general amb 
una major naturalitat que els adults que els envolten. 
Inclourem aspectes referents a la crisi de la COVID-19 
perquè els participants comptin amb recursos per 
incloure-hi aquests aspectes, tant en referència a la vida 
quotidiana de l’escola i l’atenció a les famílies, com en 
les tutories.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docent: Verónica Brosntein
Data: 16 de setembre de 2021
Horari: De 18.00 a 20.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.

TAULA RODONA / Psicomotricitat i autisme. 
Experiències i reflexions l’entorn de la psicomotricitat 
terapèutica

En aquesta taula rodona reflexionarem sobre la 
importància de la intervenció psicomotriu en l’àmbit 
de la teràpia, en especial amb infants amb autisme. 
S’abordaran temes des d’un àmbit preventiu i terapèutic.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docents: Per determinar
Data: 28 de setembre de 2021
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA / Bullying 360. La intervenció social en 
la prevenció de la violència i l’assetjament escolar

Es parlarà de les estratègies municipals, esportives, 
associatives i comunitàries en la prevenció de 
l’assetjament escolar.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docents: Per determinar
Data: 5 d’octubre de 2021 
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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Llegenda / Col: Col.legiats/ades; B: Col·legiat/ada amb bonificació 
especial; E: Estudiants del Grau de Psicologia; Precol: Precol.legiats/
ades; No col: No col.legiats/ades.

TAULA RODONA / Cuidem-nos. Prevenció i cura de la 
comunitat 

Partint del fet que la visió comunitària és essencial 
per a la prevenció, tenim preparat un estudi entre 
professionals del sector, entre els quals comença a 
haver també un sentiment proper al fracàs. L’ objectiu 
d’aquesta taula rodona és insistir a implantar protocols i 
eines per poder dur a terme accions eficaces i eficients 
que ajudin a portar a bon terme les intervencions.

Organitzat per: Grups de treball de Psicologia 
comunitària i Grup de treball d’Educació de 
l’adolescència en risc
Docents: Olga Piazuelo i altres docents per determinar
Data: 11 de novembre de 2021
Horari: De 18.00 a 20.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta

TAULA RODONA / Tu li dius fracàs, jo estic en “mode 
pausa”  

L’adolescència pot suposar una etapa de crisi i ruptura 
important. El present i el futur ara mateix dels joves 
suposa una gran necessitat d’esforç i constància per 
obtenir, en el millor dels casos, resultats a molt llarg 
termini. Molts joves, en especial els més fràgils o 
vulnerables, es veuen apartats del sistema educatiu, de 
l’entorn d’iguals, de la vida familiar o social, i acumulen 
experiències de fracàs davant de les quals se senten 
impotents o desbordats. 

És tasca dels adults acompanyar-los, ajudar-los i 
orientar-los a l’hora d’afrontar de manera més proactiva 
les dificultats que es van trobant.

Organitzat per: Grup de Treball d’Educació de 
l’adolescència en risc
Docents: Olga Piazuelo, Anna Robert, Oriol Garcia i 
docent per determinar
Data: 18 de novembre de 2021
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.
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TAULA RODONA / Adults i altes capacitats 

La identificació de persones amb altes capacitats és 
poca, però encara ho és menys si parlem de persones 
adultes.

És important promoure la identificació i el 
desenvolupament de les altes capacitats en persones 
adultes. En aquesta taula rodona parlarem sobre com 
sensibilitzar sobre les diferents necessitats que tenen, 
tenint en compte la diversitat d’expressió de les altes 
capacitats.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docents: Per determinar
Data: 14 de desembre de 2021
Horari: De 19.00 a 21.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta



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

JORNADES / BARCELONA

JORNADA / El matí d’educació: convivència - conflicte 
- violència i assetjament escolar. Experiències i 
reflexions a l’entorn de la psicologia educativa 

El matí Convivència-conficte-violència i assetjament 
escolar: experiències i reflexions a l’entorn de la 
psicologia educativa, previstes dins del marc d’activitats 
organitzades per la Secció de Psicologia de l’Educació 
del COPC, proporcionen un lloc de trobada obert per 
a aquells professionals i estudiants interessats en la 
psicologia educativa i els intercanvis sobre experiències 
neuroeducatives en els camps d’actuació, preventiu, 
educatiu i d’atenció a les necessitats educatives 
especials, des de diferents metodologies d’intervenció. 
Aquest matí es centrarà en l’exposició d’experiències 
educatives, i la seva atenció en la diversitat en la 
infància dins l’àmbit educatiu, social i de la salut.

Organitzat per: Secció de Psicologia de l’Educació
Docents: Per determinar
Dates: 20 novembre de 2021
Horari: De 9.00 a 14.00 h
Durada: 5 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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ACTIVITATS / TARRAGONA

CONFERÈNCIA / Orientació vocacional en 
adolescents. El paradigma crític: pensar el que fem, 
saber el que pensem

La conferència és una invitació a pensar les 
problemàtiques vocacionals des d’una perspectiva 
crítica com a via superadora de les modalitats 
tradicionalment adaptacionistes, siguin psicotècniques, 
clíniques o mixtes. Les experiències subjectivants 
en orientació vocacional inclouen pràctiques 
pedagògiques i sociocomunitàries. El programa 
“Imágenes ocupacionales” és mostra d’això.

Organitzat per: Grup de treball Intervenció 
psicoeducativa
Ponent: Per determinar
Data: 30 de setembre de 2021
Horari: De 18.00 a 20.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.9


