TRANSVERSAL

Barcelona

Transversal

CURSOS I TALLERS / BARCELONA
CURS / Oposicions d’orientació educativa
El curs s’adreça a psicòlegs i psicòlogues i llicenciats,
que tinguin els requisits per accedir a les oposicions
convocades pel Departament d’Educació, que desitgen
preparar-se per a les proves d’accés al cos d’educació
secundària en l’especialitat d’orientació educativa.
Organitzat per: Departament de Formació del COPC
Docents: Per determinar
Dates: 18, 23, 25, 30 d’octubre, 8, 15, 22, 27 29 de
novembre, 13 i 18 de desembre 2021. 10, 15, 17, 22, 24, 31
de gener, 5, 7, 12, 14, 21, 28 de febrer i 7 de març de 2022
Horari: Dilluns de 18.00 a 21.00 h i dissabtes alterns de
10.00 a 14.00 h
Durada: 80 hores
Tarifes: Col: 320 €, B/E/Precol: 240 €, No col: 720 €
CURS / Ètica i deontologia a la professió per noves
persones col·legiades
Amb aquesta formació es pretén donar els
coneixements necessaris per una bona praxi
professional a aquelles persones col·legiades que iniciïn
la seva pràctica professional.
Organitzat per: Comissió Deontològica
Docent: Per determinar
Dates: Per determinar
Horari: Per determinar
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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CURS / Ètica i deontologia en l’activitat professional
del psicòleg o psicòloga
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.
Organitzat per: Comissió Deontològica
Docents: Andrea Riera entre d’altres
professionals docents
Dates: 17 i 18 de setembre, 1, 2 i 8 d’octubre de 2021
Horari: Divendres, de 16.00 a 20.00 h i dissabtes, de
10.00 a 14.00 h
Durada: 20 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
CURS / Aplicació i interpretació de l’Inventari
d’Avaluació de la Personalitat per a Adolescents (PAI-A)
El PAI-A és utilitzat tant en l’àmbit clínic com en el
forense, essent considerat actualment com una
eina diagnòstica i d’screening molt innovadora. Es
presentarà l’Inventari i s’aniran comentant diferents
casos per interpretar amb una de les persones que ha
fet l’adaptació a l’espanyol de l’Inventari. Els assistents
també podran aportar casos per ser discutits. Mitjançant
una activitat fonamentalment pràctica i participativa
a través de l’anàlisi de casos, es proporcionarà als
assistents, coneixements útils per al seu ús i la seva
interpretació.
Es guiaran els passos bàsics a seguir per a la
interpretació d’un perfil del PAI-A, fent una breu
descripció de cada grup d’escales i indicant el seu
objectiu i el tipus d’informació que pot proporcionar.
Organitzat per: Departament de Biblioteca i
Departament de Formació del COPC
Docent: Per determinar
Dates: 2 i 3 de novembre de 2021
Horari: De 16.00 a 18.00 h
Durada: 4 hores
Tarifes: Col: 20 €, B/E/Precol: 16 €, No col: 36 €
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TALLER / Ètica i deontologia en l’activitat professional
del psicòleg o psicòloga
Mitjançant una metodologia formativa dinàmica i
aplicada, a partir de casos pràctics, es treballaran els
dilemes ètics més freqüents en la practica professional, i
els errors més habituals que són objecte de queixes per
tal de facilitar un adequat coneixement i aplicació de la
normativa deontològica.
Organitzat per: Comissió Deontològica
Docents: Andrea Riera, Xavier Juncosa, entre altres
professionals docents
Dates: 5, 6, 12, 13 i 19 de novembre del 2021
Horari: Divendres, de 16.00 a 20.00 h i dissabtes,
de 10.00 a 14.00
Durada: 20 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
TALLER / Formació d’usuaris en eines de recerca
bibliogràfica
La Biblioteca del COPC ofereix aquest taller als usuaris
i usuàries del servei per tal de formar i capacitar les
persones col·legiades i precol·legiades interessades
a millorar el seu coneixement sobre fons i recursos
dels quals disposen, així com del funcionament de
les fonts d’informació i eines que tenen al seu abast a
través del Col·legi. Les eines sobre les que es treballarà
seran: Psicodoc, Proquest Psychology Journals, Ebook
Central, Counseling and Therapy in Video Library, Odilo i
Refworks.
Organitzat per: Departament de Biblioteca del COPC
Docents: Departament Biblioteca del COPC
Dates: 30 novembre, 1 i 3 de desembre de 2021
Horari: De 11.00 a 14.00 h
Durada: 9 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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CURS / Aportant evidència en psicologia: conceptes
bàsics en recerca
Curs per professionals de la psicologia per a qui
habitualment la recerca científica no forma part de la
seva activitat diària però en poden tenir necessitat.
Malgrat que el públic objectiu és el de psicòlegs/es, la
majoria de continguts poden aplicar-se a la recerca en
altres àmbits de les ciències de la salut. La metodologia
d’estudi que s’utilitzarà serà en base a casos pràctics i la
realització d’exercicis pràctics..
Organitzat per: Departament de Formació del COPC
Docents: Mayte Serrat i Rubén Nieto
Dates: 8 i 9 de novembre de 2021
Horari: De 17.00 a 21.00 h
Durada: 8 hores
Tarifes: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 72 €
CURS / Com enfocar la recerca científica en psicologia
Curs dissenyat per exposar la metodologia de recerca
en psicologia (especialment en salut mental), però la
majoria de continguts poden aplicar-se a la recerca en
altres àmbits de la psicologia i/o a la recerca científica
en general. Els objectius de l’activitat entre d’altres
són conèixer les bases de dades més utilitzades en
psicologia, conèixer el mètode científic i els diferents
dissenys, entendre els estadístics bàsics i més freqüents
en psicologia, etc.
Organitzat per: Departament de Formació del COPC
Docent: Per determinar
Data: Per determinar
Horari: Per determinar
Durada: 8 hores
Tarifes: Col: 32 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 72 €

117

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.

Barcelona

Transversal

CURS / Quatre filòsofs contemporanis i la seva relació
amb la psicoanàlisi
La distància que separa la psicoanàlisi de la filosofia
s’explica, en part, per la diferència que hi ha entre el
subjecte de l’inconscient i el subjecte cartesià. Però
hi ha també punts de convergència entre aquestes
disciplines i vasos comunicants entre els tipus de
subjectes respectius. L’activitat constarà de quatre
seminaris d’una hora i mitja de duració que tractaran
conceptes escollits dels filòsofs: H. Vaihinger,
M.Heidegger, M. Foucault i J. Derrida.
Organitzat per: Comissió de Psicoanàlisi
Docent: Alfonso Herrera
Dates: 22 i 29 d’octubre i 5 i 12 de novembre del 2021
Horari: De 12.00 a 13.30 h
Durada: 6 hores
Tarifes: Col: 30 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 54 €
CURS / Surrealisme, visió psicoanalítica
El surrealisme és un dels moviments artístic més
rellevants del segle vint. Comprèn pintura, escultura,
literatura i poesia. Es basa en el descobriment de
l’inconscient com a font creativa. Les obres surrealistes
ofereixen a l’espectador unes imatges i composicions
que plasmen una realitat més enllà de la que podem
compartir objectivament. En el curs analitzarem l’obra
de diferents pintors, aprofundint en la figura de Salvador
Dalí.
Organitzat per: Comissió de Psicoanàlisi
Docent: Mercè Collell
Dates: 15, 22 i 29 de setembre de 2021
Horari: De 12.00 a 14.00 h
Durada: 6 hores
Tarifes: Col: 30 €, B/E/Precol: 24 €, No col: 54 €
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ACTIVITATS / BARCELONA
PRESENTACIÓ / Presentació del llibre Psicologia
de l’alimentació
Presentació a càrrec de les autores amb una breu
descripció dels continguts del llibre. En l’activitat es
parlarà sobre el contingut del llibre i sobre el futur
professional dels professionals que estan interessats en
aquest àmbit.
Organitzat per: Junta de Govern
Docents: Pendent de confirmar
Data: 28 de setembre de 2021
Horari: De 9.30 a 10.30 hores
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
TAULA RODONA / Les vinculacions afectives familiars
i de parella en el context d´una societat líquida.
Intervencions psicoterapèutiques
Pretén aportar reflexions en base a l’experiència de la
pràctica clínica -des d’un enfocament psicoanalític- de
les repercussions en la subjectivitat d´un discurs social
caracteritzat per la dissolució de referents estables i
la impregnació d’ideologies. Anàlisi de les formes de
relació dins de les estructures familiars, la parella, així
com l´exercici de les funcions parentals, especialment
en les dones mares.
Organitzat per: Comissió de Psicoanàlisi
Docents: Gemma Cánovas i altres professionals docents
Data: 15 d’octubre de 2021
Horari: De 18.00 a 20.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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TALLER / Fonaments del reglament de protecció
de dades
En aquest taller volem aproximar els assistents al
concepte i finalitat del reglament de protecció de dades
i exposar aspectes clau en la gestió de la documentació
confidencial de pacients o clients. Parlarem entre
d’altres coses de la confidencialitat empresarial, de la
gestió en el tractament de dades de menors i quines són
les considerades dades sensibles, el dret d’informació
en la sol·licitud de dades personals, les mesures de
seguretat bàsiques que tot responsable o encarregat del
tractament ha d’aplicar, etc.
Organitzat per: Departament de Formació del COPC
Docents: Lant Abogados
Data: 30 de novembre de 2021
Horari: De 18.00 a 20.00 h
Durada: 2 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
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CICLES / BARCELONA
CICLE DE SORTIDES PROFESSIONALS
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya organitza
un cicle de xerrades sobre sortides professionals de
la psicologia, amb l’objectiu de donar a conèixer els
diferents àmbits d’intervenció de la mà d’experts i
expertes que formen part de les diferents seccions del
COPC.
Organitzat per: Departament
de Desenvolupament Professional
Horari: De 17.00 a 18.30 h
Durada: 1,5 hores
Tarifes: Activitat gratuïta
CICLE / Psicologia de les emergències
Data: 29 de setembre del 2021
CICLE / Alternatives per a la resolució
de conflictes
Data: 6 d’octubre del 2021
CICLE / Psicologia coaching
Data: 27 d’octubre del 2021
CICLE / Psicologia de la mobilitat
Data: 10 de novembre del 2021
CICLE / Psicologia de les dones,
gèneres i diversitats
Data: 1 de desembre del 2021
CICLE / Psicologia de l’esport
Data: 15 de desembre del 2021
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