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GUIA DE BENVINGUDA 

(Recursos del Psicofeina) 

 

Benvingut/benvinguda al Col·legi de Psicologia de Catalunya,  

A continuació explicarem els SERVEIS DEL PSICOFEINA que engloben els recursos que el COPC 

posa a disposició del col·legiat/ada per a millorar la seva ocupabilitat:  

 

 Borsa de Treball 

 Escola Pràctica Professional de Psicologia 

 Orientació Professional Personalitzada 

 Tallers d’Orientació Laboral  

 Oposicions- Convocatòria PIR  

 Serveis per a les Empreses 

 

BORSA DE TREBALL 

La borsa del COPC ofereix els següents avantatges:  

 

1. Ofertes dels diferents àmbits d’intervenció de la psicologia  

2. Servei d’alertes d’ofertes personalitzades al teu correu electrònic  

3. Creació del teu perfil professional dins del portal  

4. Possibilitat d'adjuntar el currículum i la carta de presentació 

5. Visualització dels estats de les teves candidatures  

6. Noves eines per a una comunicació més directe amb les empreses  

 

A continuació farem una visita a la borsa de treball per conèixer en detall quines són les 

funcionalitats que engloba:  
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Una vegada dins de l’àrea privada com a col·legiat/ada o precol·legiat/ada, s’ha d’accedir a 

l’apartat “Ocupació Psicofeina/Borsa de Treball” de la pestanya “Serveis a la col·legiació:  

 

 

 

Seguidament, s’ha de clicar una vegada sobre el botó de color rosa per accedir a la plataforma:  

 

 

 

 

 



 

P à g i n a  3 | 14 

 

 

Per veure el detall de les ofertes i formalitzar les inscripcions és necessari donar-se d’alta com 

a candidat/a i emplenar el formulari amb el perfil professional. 

  

 

 

S’ha d’emplenar el formulari amb les dades personals, acadèmiques i professionals.  
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NOTA:  

Hi ha alguns camps marcats amb un asterisc * que són obligatoris per gravar les dades del 

formulari. Per exemple, el codi de col·legiat/ada o precol·legiat/ada és necessari per validar les 

dades finals del formulari:  

 

 

 

Seguidament el COPC validarà les dades de col·legiació i finalment cada col·legiat/ada o 

precol·legiat/ada rebrà un correu electrònic confirmant la validació del seu perfil professional.   

 

Amb la validació del perfil, ja es podrà accedir a la nova plataforma a través de l’apartat “Accés 

candidats” emplenant el correu electrònic i la contrasenya que s’hagi detallat al formulari 

professional:  
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NOTA:   

Per accedir a la borsa, hi ha dos accessos diferents amb usuaris i contrasenyes diferents: en 

primer lloc l’ACCÉS DE COL·LEGIATS i en segon lloc l’ACCÉS DE CANDIDATS.  

 

Un cop s’accedeix a la nova plataforma, es pot visualitzar un menú amb diferents pestanyes 

o apartats:  

● Dades personals: en aquest apartat, s’inclouen les dades professionals del col·legiat/ada 

juntament amb la fotografia- que es podrà editar, modificar i/o completar sempre que es 

necessiti.    
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● Ofertes publicades: en aquesta secció es podrà veure el llistat de les ofertes publicades 

amb processos de selecció oberts, on es mostra la data de publicació, el càrrec, el sector 

de l’empresa i la població.  

Hi ha ofertes per a recents graduats on no es demana experiència professional i ofertes 

per a empleats col·legiats/ades.  

 

 

● Les meves ofertes: en aquest apartat es podrà visualitzar el llistat de les ofertes a les 

quals s’ha inscrit el col·legiat/ada i comprovar l’estat del procés de selecció en el qual es 

troba la candidatura.  
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● Documents: En aquesta secció es podran descarregar i afegir tots els documents 

(currículums vitae, cartes de presentació, etc...) que el col·legiat/ada vulgui utilitzar per 

inscriure’s a les ofertes.  

 

 

 

● Missatges: en aquest apartat s’emmagatzemen totes les comunicacions referents al 

servei de la borsa i d’orientació professional que el COPC fa al col·legiat/ada.  

També queden visibles les notificacions de les ofertes que el col·legiat/ada crea 

específicament i el dia de la setmana.  
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● Alertes d’ofertes:  en aquest apartat, el sistema permet poder crear alertes d’ofertes 

per correu electrònic en base als interessos professionals de la persona inscrita.  

 

 

 

 

● Comunicacions especials:  cada setmana publiquem a Linkedin les ofertes més 

destacades per a fer difusió de les oportunitats laborals més interessants per al nostre 

col·lectiu.  

 

També fem comunicacions especials, internament des de la borsa de treball, de totes 

aquelles ofertes que demanen requisits específics i tenen menys candidats inscrits.  
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● Dades estadístiques:  augment d’ofertes dels diferents àmbits d’intervenció en aquest 

primer semestre 2018. 

 

 

 

Distribució d’ofertes per àrees d’intervenció de la psicologia  
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● Tipus d’ofertes de feina: dins de la borsa de treball, trobaràs ofertes de feina dels 

diferents àmbits d’intervenció de la psicologia, principalment per a col·legiats/ades.  

També els precol·legiats/ades podran accedir a la plataforma per visualitzar les ofertes 

de pràctiques que es puguin fer mitjançant convenis de pràctiques amb les Universitats 

o bé per recent graduats.  

 

Els quatre àmbits amb més volum d’ofertes a la borsa són:  

 Psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia 

 Psicologia comunitària i de la intervenció social 

 Psicologia educativa 

 Psicologia de les organitzacions i el treball 

 

 

Actualment, tenim més de 4.500 col·legiats/ades donats d’alta a la borsa, i un 3%   són 

precol·legiats/ades.  

 

 

 

 

 

3501

614

DISTR IBUCIÓ CAN DIDATS PER  GÈN ERE

M V



 

P à g i n a  11 | 14 

 

 

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL DE PSICOLOGIA 
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A qui va dirigida: 

Aquest programa formatiu està enfocat a donar una formació especialitzada i 

esclusivament pràctica de l’àmbit dels Recursos Humans als recent graduats o estudiants 

que estan finalitzant el grau de psicologia.  

L’objectiu és millorar la seva ocupabilitat i garantir una millor projecció professional 

aplicant els coneixements universitaris en entorns reals mentre s’adquireix experiència 

professional. 

 

Metodologia:  

La metodologia del programa s’ha dissenyat tenint en compte que la pràctica professional 

és el complement formatiu necessari un cop s’han integrat els estudis universitaris.  

Per tant, l’itinerari formatiu engloba 95 hores teòriques, i un màxim de 860 hores de 

pràctiques en empreses, on els participants desenvoluparan les competències 

professionals necessàries per exercir en l’àmbit de la Psicologia del Treball i les 

Organitzacions. 

 
 
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PERSONALITZADA 

Cada col·legiat i col·legiada pot rebre una orientació professional a l’any. Es tracta d’un 

servei subvencionat pel COPC que ha estat recentment adequat per atendre cada 

situació: 

Per als col·legiats/ades en situació d’atur amb quota especial, el servei és gratuït (la 

gratuïtat requereix estar donat d’alta a la borsa de treball i haver realitzat com a mínim 

un taller grupal de desenvolupament professional impartit pel COPC).  

Per als col·legiats/ades en situació d’atur sense quota especial i precol·legiats/ades, el 

servei d’orientació té un cost de 10 euros. 

Per als col·legiats/ades actius que volen reorientar la seva carrera professional, el servei 

té un cost de 20 euros. 
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GUIES D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

El COPC posa a disposició de col·legiats i col·legiades dues guies d’orientació professional 

que poden resultar molt útils per a la recerca de feina.  

Aquestes guies comprenen informació general i específica de l’àmbit de la psicologia en 

les quals es poden trobar enllaços d’interès amb recursos per fomentar l’ocupabilitat, així 

com eines per treballar a l’estranger, trobar voluntariat o altres portals de feina 

generalistes. 

Es poden descarregar en format PDF a la pàgina web del Col·legi. Les trobareu dins 

l’apartat Serveis a la col·legiació, Ocupació-Psicofeina i clicant a Servei d’orientació i 

assessorament professional. 

 

TALLERS GRUPALS D’ORIENTACIÓ LABORAL  

El COPC ofereix tallers grupals gratuïts d'orientació i assessorament professional per a 

tots els col·legiats/ades que es troben en una etapa de transició professional i busquen 

reforçar les seves competències, habilitats i estratègies per aconseguir un canvi 

professional amb major efectivitat. 

 

Entre d'altres, es tractaran els següents punts: 

 Definició del projecte professional 

 Disseny d'un pla de màrqueting individual d'accés al mercat laboral 

 Metodologia i estratègies per aconseguir els objectius proposats 

 

OPOSICIONS 

Els llicenciats/ades en psicologia poden accedir a diverses ofertes d'ocupació públiques, 

així com a algunes borses de treball que convoquen les diverses administracions. 

 Alguns àmbits on es poden convocar places d'oposicions són: 

 Cos de psicòlegs de la Generalitat de Catalunya 

 Personal Facultatiu i Tècnic torn lliure (Mossos d'Esquadra) 

 Àmbit funcional i penal (Presons) 

 Cos docent de professors de secundària 

 Psicopedagogia, psicòleg, tècnic superior psicòleg, CDIAP, EAP's 

 Serveis Socials (EAIA) 

 Recursos humans (tècnic superior en inserció laboral, orientador laboral, agent 

ocupacional, etc.) 
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CONVOCATÒRIA PIR  

És la via d'accés dels psicòlegs que volen obtenir l’especialitat en Psicologia Clínica a partir 

d'una formació teòrica i pràctica amb una residència a qualsevol dispositiu de la xarxa 

assistencial sanitària durant 4 anys. És l'única via per obtenir el títol d'especialista en 

psicologia clínica des del 3 de desembre de 1998, data de l'entrada en vigor del Reial 

decret 2490/1998, del 20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de psicòleg 

especialista en psicologia clínica. 

 

SERVEIS A LES EMPRESES  

Les empreses tenen també un servei de borsa de treball per a la publicació de les ofertes 

de feina de la professió.   

  Per a les empreses, la borsa de treball ofereix:  

 

•  Accés als perfils professionals dels candidats.  

•  Comunicació més directa amb els candidats.  

•  Gestió de candidatures i procés de selecció en línia.  

•  Possibilitat de publicar ofertes per àmbits d'intervenció de la psicologia. 

•  Possibilitat de publicar ofertes amb conveni de pràctiques. 

A més, totes les empreses que estiguin interessades, poden realitzar la presentació de 

les seves ofertes, així com les entrevistes de selecció a la nostra seu, de forma gratuïta.  

 

 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 


