
SECCIÓ
DE PSICOLOGIA
DE LA INTERVENCIÓ
SOCIAL



Ba
rc

el
on

a CURSOS I TALLERS / BARCELONA

CURS / La intervenció del professional de la psicologia 
als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

Formació que dona resposta a les necessitats formatives 
dels psicòlegs i psicòlogues interessades a conèixer la 
intervenció del professional de la psicologia als serveis 
socials i que vulguin opositar a la pròxima convocatòria 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Organitzat per: Grup de Treball d’Intervenció 
psicològica en l’àmbit social i comunitària
Docents: Alberto Barrientos, Jordi Bautista, 
Carolina Pastor i Lourdes Aramburu
Dates: 20, 22, 27 i 29 de setembre i 4 i 6 
d’octubre de 2021
Horari: De 16.30 a 19.30 h
Durada: 18 hores
Tarifes: Col: 72 €, B/E/Precol: 54 €, No col: 162 €

CURS / Tècniques de relaxació per tractar bloquejos 
i traumes 

En la formació tractarem diferents tècniques que 
utilitzen la respiració i la visualització que permetran 
ajudar el nostre pacient no només relaxar-se, sinó també 
desbloquejar problemes d’ansietat, malestars intensos 
(obsessions, depressions, falta d’autoestima, problemes 
del vincle...), problemes de comportament i traumes del 
passat o angoixes inconscients. Aprendrem a saber com 
i quan utilitzar-les, com adaptar-les a l’edat i personalitat 
del nostre pacient i, sobretot, a saber quina tècnica de 
relaxació és la més indicada per desbloquejar cada tipus 
de problema.

Organitzat per: Grup de treball d’Infància, 
adolescència i família
Docent: Núria Casanovas
Dates: 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2021
Horari: De 9.30 a 14.00 h 
Durada: 18 hores
Tarifes: Col: 90 €, B/E/Precol: 72 €, No col: 162 €
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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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TALLER / Quina clínica és possible quan el context 
social es torna impossible? El valor de l’equip i el 
treball en xarxa en el context de crisi socioeconòmica i 
sanitària actual

L’àmbit de les migracions i el refugi ens proposa 
escenaris bastant incerts. A vegades es té la impressió 
de treballar en contextos i possibilitats pròximes a 
l’impossible. La pandèmia en gran manera ha tornat 
a situar la nostra pràctica en els marges de les 
possibilitats. Com ens situem professionalment i des 
de quin lloc treballem? Quin enquadrament podem 
proposar perquè les intervencions tinguin sentit i se 
sostinguin? A través de reflexions conjuntes realitzarem 
una posada en comú sobre les maneres amb què les 
i els professionals de l’àmbit hem anat responent a 
l’actualitat psicosocial i a les maneres d’emmarcar les 
intervencions per tal d’adequar el treball al context.

Organitzat per: Secció de Psicologia d’Emergències, 
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia, i 
Secció de Psicologia de la Intervenció Social
Docentss: Javier Molina, Salvatore Consentino, Claudio 
Moreno i altres col·laboradors per determinar
Data: 5 de novembre de 2021 
Horari: De 9.30 a 14.00 h
Durada: 4,5 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.3
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a 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 hi 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 col·laboradores a 
determinar 
Data: 11 de novembre de 2021
Horari: De 18.00 a 20.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta

Se
cc

ió
 d

e 
Ps

ic
ol

og
ia

 d
e 

la
 In

te
rv

en
ci

ó 
So

ci
al

4

Més informació i incripcions a l’apartat de formació
de www.copc.cat. Totes les activitats formatives del 
quadrimestre són en línia, a distància.


