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Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Delegació de Lleida
Carrer Acadèmia, 14, 4t
25002 Lleida
www.copc.cat
Tel. 973 23 04 37
Descripció de l’entitat
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és un espai professional, sense ànim de lucre,
que actua com a frontissa entre l’espai acadèmic (ciència) i l’espai públic (societat) i que té com
a missió vetllar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant la praxi de cada
actuació i donant-hi suport, i garantint als ciutadans l’òptima qualitat de l’atenció i el servei. El
COPC innova, desenvolupa i implementa els serveis professionals competitius en consonància
amb l’exercici de la professió. Fomenta els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu regit
pels valors legals i ètics en vigor, així com per les pautes que les institucions determinin i les que
la deontologia pròpia dictamini.
Perfils professionals
•
Precol·legiació: per als estudiants de tercer i quart del grau de Psicologia o que estiguin
cursant el primer màster.
•
Col·legiació: per a tots aquells professionals que ja han acabat els estudis. Alta i dues
quotes semestrals. Existeixen dos tipus de quotes, així com la possibilitat de gaudir d’alguna de les bonificacions.
Serveis que oferim
•
Formació.
•
Biblioteca: servei presencial i a domicili, consulta de bases de dades.
•
Préstec de tests i correcció informàtica: servei presencial i a domicili.
•
Acreditació d’experteses.
•
Assegurança de responsabilitat civil (12 €/any, no inclosos en la quota anual).
•
Assessories fiscals i jurídiques personalitzades.
•
Assessoria en protecció de dades.
•
Directori professional.
•
Lloguer de sales i despatxos.
•
Ocupació–psicofeina: orientació laboral i borsa de treball.
•
Participació activa en el COPC a través de seccions professionals o grups de treball.
•
Participació en projectes solidaris (Psicoxarxa, Mentoring).
•
Segell col·legial.
•
Publicitat.
•
Presentació de llibres.
•
Directori professional.

