
 
 
 
 
 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL  
2020  

 
 

COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA  
DE LES ILLES BALEARS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2020 Pàgina 2 
  

Índex........................................................................................ 
 
Presentació ................................................................................................................. 4 

1. Junta de Govern .................................................................................................. 5 
1.1.   Composició ........................................................................................................ 6 
1.2.   Dates de reunió ................................................................................................. 6 
1.3.   Temes tractats en les reunions ........................................................................... 6 
1.4.   Assemblea General ............................................................................................ 8 
1.5.   Incompatibilitats ................................................................................................ 8 
 

2. Comissió Deontològica ................................................................................... 8 

 
3. Comissió de Recursos .................................................................................... 10 

 
4. Vocalies.................................................................................................................. 10 

4.1.   Psicologia Clínica .............................................................................................. 10 
4.2.   Psicologia Educativa ......................................................................................... 12 
4.3.   Psicologia del Treball i Organitzacions .............................................................. 12 
4.4.   Psicologia Social ............................................................................................... 13 
4.5.   Psicologia Jurídica ............................................................................................ 14 
4.6.   Psicologia del Trànsit i la Seguretat ................................................................... 15 
4.7.   Psicologia de les Addiccions ............................................................................. 16 
4.8.   Psicologia de l’Esport i l’Activitat Física ............................................................. 16 
4.9.   Psicologia d’Igualtat i Gènere ........................................................................... 18 
4.10. Psicologia a les Emergències............................................................................. 22 
4.11. Psicologia de l’Envelliment ............................................................................... 27 
4.12. Vocalia a Eivissa/Formentera ........................................................................... 29 
4.13. Vocalia a Menorca ........................................................................................... 31 
 

5. Grups de Treball ............................................................................................... 35 
5.1.   Psicologia i Coaching ........................................................................................ 35 
5.2.   Psicoteràpia EMDR ........................................................................................... 35 
5.3.   Mindfulness Mallorca ...................................................................................... 36 
5.4.   Mindfulness Menorca ...................................................................................... 37 
5.5.   Mindfulness Eivissa .......................................................................................... 38 
5.6.   Psicooncologia i pal·liatius ................................................................................ 39 
5.7.   Resolució de conflictes a l’àmbit familiar (ARCF) ............................................... 40 
5.8.   Intervenció i atenció psicològica a l’àmbit social ............................................... 41 
5.9.   Educativa ........................................................................................................  42 
5.10. Psicologia on-oline i societat digital .................................................................. 43 
5.11. Neuropsicologia ............................................................................................... 44 
5.12. Estudis del Vincle afectiu.................................................................................. 46 
5.13. Investigació, prevenció i assistència a la conducta suïcida (GTIPACS) ................. 46 
5.14. Psicologia Perinatal............................................................................................47 

 



 
 

 
MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2020 Pàgina 3 
  

6. Activitats del COPIB ........................................................................................ 48 
6.1. Convenis i Programes amb Institucions .............................................................. 48 
6.2. Acords de col·laboració amb Institucions i Associacions ...................................... 49 
6.3. Acords de col·laboració amb Entitats i altres ...................................................... 49 
6.4. Col·laboracions del COPIB amb activitats formatives i programes d’intervenció .. 50 
6.5. Representació del COPIB en Institucions............................................................  50 
6.6. Formació ........................................................................................................... 51 
 

7. Reunions amb el Consejo General de la Psicologia 
     d’Espanya ............................................................................................................. 53 

7.1. Reunions de Junta General................................................................................. 53 
7.2. Reunions de Junta de Govern ............................................................................. 53 
 

8. Borsa de Treball ................................................................................................ 53 

 
9. Servei d’Orientació (SOAP) ......................................................................... 54 

 
10. Evolució tecnològica i xarxes socials .................................................. 56 

10.1.  Pàgina web ..................................................................................................... 57 
10.2.  Butlletí ........................................................................................................... 57 
10.3.  Xarxes socials.................................................................................................. 58 
 

11. Gabinet de Premsa ....................................................................................... 60 

 
12. Assessoria Jurídica ........................................................................................ 63 

 
13. Moviments col·legials ................................................................................. 64 

13.1.  Pre-col·legiació ............................................................................................... 64 
13.2.  Col·legiacions .................................................................................................. 65 
 

14. Informació econòmica ................................................................................ 66 
14.1.  Compte de Pèrdues i Guanys 2020 ................................................................... 66 
14.2.  Pressupost exercici 2021 ................................................................................. 71 

  



 
 

 
MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2020 Pàgina 4 
  

PRESENTACIÓ 
 

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears 
(COPIB) està compromès amb les pràctiques del 
bon govern corporatiu, la transparència de gestió i 
l'accessibilitat a la informació i documentació 
rellevant. I un any més feim balanç de l'activitat 
realitzada per aquesta Corporació Professional, la 
seva Junta de Govern i els col·legiats/des durant 
l'any 2020. Una activitat corporativa activa i 
professional que, com reflecteix aquest document, 
ha estat àmplia i fructífera en l'àmbit complex i 
dinàmic de la nostra professió: la Psicologia. 

L’any 2020 ha estat marcat per una crisi sanitària que ens ha obligat imperativament a veure 
que la salut és una prioritat tant en el vessant físic com en el psicològic en tots els àmbits de la 
vida. En aquestes circumstàncies, el COPIB ha adaptat tots els serveis i gestions col·legials a les 
noves tecnologies de formats digitals, fomentant l'activitat col·legial i formativa a través de 
plataformes digitals i serveis en línia. 

El COPIB ha fet una gran labor durant aquest temps mitjançant la implantació de diversos 
dispositius d'atenció a la ciutadania i col·lectius vulnerables. La institució, davant l'activació de 
l'estat d'alarma degut a la pandèmia del COVID-19, va crear una borsa de psicòlegs i psicòlogues 
per atendre les necessitats que es podien derivar del confinament estricte que vàrem viure. La 
situació d'aïllament degut a l'activació de l'estat d'alarma per emergència sanitària va provocar 
en cada persona distintes reaccions que, en alguns casos, varen ser difícils de gestionar a causa 
de la solitud experimentada i del canvi sobtat que va sofrir el nostre dia a dia. La Junta de Govern 
del COPIB vol agrair la implicació i col·laboració de tots i totes, ressaltant la importància d’estar 
implicats amb la professió en els moments difícils. 

D'altra banda, el Col·legi, conscient del canvi tecnològic, ha posat a la disposició de tots els/les 
col·legiats/des els serveis de la plataforma PsyPocket, brindant així la possibilitat de realitzar les 
intervencions professionals en línia, incloent el maneig de l'agenda i enviament de missatgeria 
instantània xifrada complint amb la reglamentació i les mesures de seguretat per a garantir la 
protecció de dades dels/de les usuaris/àries. 

Especialment destacable ha estat aquest any la presència de la Psicologia en els mitjans de 
comunicació, on s'ha plasmat la professionalitat dels professionals que aporta el Col·legi per a 
les entrevistes i col·laboracions en diversos programes i publicacions, que cada vegada més 
requereixen la nostra presència, donant a la ciutadania la correcta opinió sobre l'actualitat des 
de la perspectiva professional de la nostra disciplina. 

Queden reptes per endavant: hem d'augmentar la nostra presència en l'Atenció Primària, 
aprofundir en la salut publica, la neuropsicologia, la psicooncologia i cures pal·liatives, entre 
altres àmbits on ja som reconeguts. En l'àmbit de la deontologia i de la lluita contra l'intrusisme, 
seguim actius amb la condició de defensar la professió i la bona practica professional. 

Per acabar, destacam que 2020 ha estat un any de molts moviments a la professió, a 
l’organització i amb relació al context social, però en sortim amb una energia renovada per la 
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satisfacció dels objectius assolits i amb el compromís de continuar treballant i lluitant per la 
defensa de la professió i els interessos de totes les persones col·legiades. 

 

1. JUNTA DE GOVERN 
 
La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va prendre 
possessió del seu càrrec de manera oficial el dia 1 d'abril de 2019, després de donar per finalitzat 
i validat el resultat del procés electoral convocat el 17 de desembre de 2018, d'acord a allò que 

es preveu en el reglament que regula les 
funcions del Col·legi. La candidatura electa, 
encapçalada pel degà Javier Torres, va ser 
l'única que va concórrer al procés i va superar 
àmpliament el nombre d'avals exigits per a 
validar la candidatura  (el 10% dels col·legiats 
i col·legiades actualment registrats en el 
COPIB).  
 
En matèria de gestió, la Junta de Govern 
persegueix potenciar les vocalies i grups de 
treball com a òrgans de participació dinàmica 

dels/de les col·legiats/des; donar continuïtat i reforçar la informació i comunicació amb els/les 
col·legiats/des; defensar i promocionar la professió, actuant contra l'intrusisme i la competència 
deslleial, així com afavorint una presència activa en els fòrums professionals i institucionals;  
defensar el rol del professional de la Psicologia davant l'administració local, autonòmica i estatal 
amb el suport del COP; treballar per a reforçar la presència del COPIB com a òrgan consultor i 
col·laborador de les administracions; propiciar la signatura de convenis que permetin obrir i 
consolidar espais d'intervenció del professional de la Psicologia; impulsar una Àrea de Nous 
Professionals com a espai on puguin compartir les seves noves inquietuds i dificultats facilitant 
el suport, assessorament i formació adequada; afavorir la presència en els mitjans de 
comunicació per a acostar la Psicologia a la ciutadania; consolidar el Pla de Formació Anual 
adequat a les necessitats dels col·legiats i potenciar la creació de grups de supervisió formats 
per professionals amb una trajectòria consolidada. 
 
La fi última de totes aquestes és aconseguir un 
Col·legi més participatiu, inclusiu, solidari i sensible 
amb la diversitat; generador de formació 
professional de qualitat i amb una  presència més 
equitativa en tot el territori insular; aconseguir un 
Col·legi líder en la implantació social i motor per a 
la promoció, desenvolupament i consolidació 
professional del col·lectiu, que concedeixin valor i 
reconeixement a tots/es els/les col·legiats/des. 
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1.1.   Composició 
Degà:   Javier Torres Ailhaud 
Vicedegana:   Maria José Martínez Muleiro 
Secretària:   Coral Mínguez Artigues 
Vicesecretària:  Ana Maria Madrid Domenech 
Tresorer:   Joan Antoni Sancho Castañer 
 
Vocals:   Vicente Alcántara Aceituno  
   Maria Lourdes Barros Garrido 
   Maria del Diego Barquín 
   Mariona Fuster Forteza 

Marta Huertas Vecina 
Teresa Jaudenes Gual De Torrella 
Ana María Madrid Domenech 
José Maria Piñero Rodríguez 
Cristóbal Villalonga Melis 
Maria Teresa Ferrero Hernández  
Ana Pallas Miralles 

 
1.2.   Dates de reunió 
 Junta de Govern: 

 27 de gener de 2020 
 17 de febrer de 2020 
 7 d’abril de 2020 
 18 de maig de 2020 

 21 de setembre de 2020 
 19 d’octubre de 2020 
 16 de novembre de 2020 
 21 de desembre de 2020 

 
 Junta Permanent: 

 13 de gener de 2020 
 3 de febrer de 2020 
 9 de març de 2020 
 23 de març de 2020 
 22 d’abril de 2020 

 16 de juny de 2020 
 7 de setembre de 2020 
 5 d’octubre de 2020 
 2 de novembre de 2020 
 14 de desembre de 2020 

 
      Junta Govern i col·legiats d’Eivissa Formentera:  

 23 de novembre de 2020 
       
 Junta Govern i col·legiats de Menorca:  

 30 de novembre de 2020 
 
1.3.   Temes tractats en les reunions 

 Ratificació d’acords de la Junta Permanent. 
 Seguiment d’acords adoptats en Junta Permanent i de Govern. 
 Informació sobre entrevistes institucionals i gestions realitzades. 
 Distribució de tasques Junta de Govern. 
 Informació de les diferents àrees i Grups de treball per adscripció. 
 Nomenament membres titulars i suplents per les àrees del Consejo i informació 

d’assistència a reunions. 
 Informació d’acords i temes tractats a reunions de Juntes de Govern del Consejo.  
 Nomenament de membres representants a institucions. 
 Informació de convenis amb entitats i institucions. 
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 Informació sobre assistència a reunions, actes amb Administració, entitats, col·legiats, 
etc. 

 Comissió de revisió del Pla de formació anual del COPIB. 
 Accions a seguir per a la política de col·legiació obligatòria i seguiment de les accions 

dutes a terme. 
 Butlletí informatiu, difusió a través de canals socials. 
 Informació d’activitats de formació i divulgatives (presentació de llibres, sessions 

clíniques, taules rodones, cinefòrums). 
 Preparació de l’Assemblea Anual 2020. 
 Informació vària de tresoreria i estat econòmic. 
 Comissió Deontològica: Informació, arxiu i resolució d’expedients. 
 Intrusisme: tramitació d’assumptes. 
 Informació d’altes i baixes col·legials. 
 Procés de selecció de Professionals per a licitació de diferents programes gestionats 

pel COPIB.  
 Aprovació dels criteris de concessió de beques de formació per a col·legiats/des de 

Menorca, Eivissa i Formentera. 
 Estudi de línies de col·laboració/subvenció/ajuda d’entitats externes. 
 Estudi d’adhesió a manifests institucionals. 
 Elaboració del llistat de professionals pel torn de peritatge. 
 Participació del COPIB a diferents accions formatives autonòmiques, nacionals i 

internacionals. 
 Informació sobre processos d’Acreditacions Nacionals de Professionals de la Psicologia 

Especialistes. 
 Informació de sol·licitud d’al·legacions per part del COPIB de normatives. 
 Estat actual de la col·legiació obligatòria. 
 Figura del/de la col·legiat/da jubilat/da: Participació del COPIB a Comitès i 

representacions a Institucions. 
 Propostes de millora per a la presentació, coordinació i gestió de projectes i programes 

duts a terme pel COPIB. 
 Informació i seguiment d'accions dutes a terme per l'Àrea de Noves Tecnologies 

(NNTT) del Consell General de COPS i participació del COPIB. 
 Biblioteca digital. 
 Constitució de Comissions de valoració per processos de selecció de professionals de 

la Psicologia per programes. 
 Revista Enginy. 
 Línies estratègiques amb la nova situació sanitària: accions dutes i per dur a terme. 
 Creació de Dispositius d’Assessorament Psicològic durant i postCOVID-19. (Servei de 

suport psicològic en dol al tanatori Son Valentí de Palma; Servei de suport psicològic 
telefònic a familiars en dol; Servei 
d'assessorament i suport psicològic telefònic a la 
ciutadania durant la crisi del COVID-19; Servei 
d'Assessorament i Suport psicològic telefònic a 
persones grans que viuen en solitud durant la crisi del coronavirus a les Illes Balears; 
Assessorament psicològic a esportistes, equips i clubs esportius amb competicions a 
nivell nacional; Servei de Suport psicològic a persones sordes durant el confinament i 
retorn a la normalitat.). 

 Cerca de subvencions per poder dur els anteriors programes. 
 Revisió i actualització de la guia de recursos on-line. 
 Informació en relació a revisió dels Estatuts del COPIB. 
 Criteris relacionats amb les activitats on-line. 
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 Actuacions diverses en relació a intrusisme i activitat laboral sense estar col·legial. 
 Seguiment del funcionament òptim de Secretaria i Administració del COPIB. 
 Acord de nomenament de la Comissió de revisió de propostes de concessió de beques 

per a l’impuls d’activitats d’investigació dirigides als col·legiats que col·laboren en 
Vocalies i Grups de Treball del COPIB 

 
1.4.   Assemblea General 

L’Assemblea General Ordinària es celebrà el dia 6 de 
juliol de 2020 i els temes tractats foren:  
 Memòria de gestió anual de la Junta de Govern del 

COPIB en l’exercici 2019. 
 Assumptes econòmics. Comptes anuals 2019 i 

pressupost 2020. 
 
Tots els assumptes tractats foren aprovats pels presents 
i es reflecteixen a l’acta que serà llegida i aprovada a la 
següent assemblea anual. 
 

1.5.-  Incompatibilitats 
En matèria d'incompatibilitats dels membres de la Junta de Govern, els Estatuts del COPIB, 
en el seu article 46 (apartat F), s'estableix que el nomenament d'un membre de la Junta de 
Govern per a un càrrec polític en alguna Administració Pública serà causa de cessament en 
la seva condició de membre d'aquesta Junta.  
 
Pel que respecta a possibles situacions de conflicte d'interessos dels membres de la Junta 
de Govern, durant l'any 2020 no s'ha produït cap d'aquestes situacions. 
 
 

2. COMISSIÓ DEONTOLÒGICA 
 

DADES I RESUM DE L'ACTIVITAT REALITZADA PER LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA L'ANY 2020 
 

 Nombre de Denúncies Rebudes 
L'any 2020 s'han donat entrada a un total de 15 denúncies dirigides a la Comissió Deontològica. 
Des de l'inici de la Comissió Deontològica l'any 1993 hi ha hagut un total de 209 entrades de 
denúncies.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Instrucció de casos 

En relació al nombre de casos instruïts durant l'any 2020, s'han instruït un total de 23 casos, 
dels quals a data 31/12/2020, 12 estan en procés d'estudi o a l’espera de al·legacions per 
qualcuna de les parts i 11 han conclòs la instrucció. 
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Al 

2020, del nombre total de casos instruïts i on la tramitació dels quals va finalitzar, el 100% de les 
propostes de resolució realitzades per la Comissió Deontològica han estat Propostes d'Arxiu.  
 
De les 11 propostes d'arxiu realitzades per la Comissió Deontològica, el 100% d'elles varen ser 
proposades d’arxiu sense iniciar la obertura de expedient disciplinari. 
 
 
 

3. COMISSIÓ DE RECURSOS 
 
Activitat realitzada a l’any 2020: 

 CR 25. (CD 172). Annex a la resolució del cas després de la 
informació jurídica aportada pel nostre advocat. 

 CD 186. Entra informació prèvia. 
 CR 27. (CD 186) Recepció de l'expedient complet. Es nomenat 

instructor Don G. Estarellas. 
 
 

4. VOCALIES 
 

4.1. VOCALIA DE PSICOLOGIA  I DE LA SALUT 
 
La labor principal de l’any 2020, en la línia de l’any anterior, 
s’ha dirigit en quatre punts principals. Degut a la pandèmia 
algunes de les activitat propostes han hagut de cancel·lar-se i 
han aparegut noves línies d’actuació: 

1. La defensa i difusió de la inclusió de la figura del 
psicòleg clínic a Atenció Primària, mesura que 
garantiria una millora de la qualitat assistencial seguint 
les recomanacions de les guies clíniques.  

Nombre Total de casos instruïts 23 
Nombre de Casos en procés d'instrucció a 31/12/2020 12  

Nombre Total de casos instruïts i finalitzats 11  
Propostes de Sanció 0   

Proposta d'Arxivament 
Directe 11  

Després d'Incoació exp. 0  
Per Caducitat 0  

Cas derivats a Junta 0  
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2. La visualització i sensibilització del suïcidi com un problema de salut pública de primer 
ordre.  

3. Defensa de la professió front a l’intrusisme.  
4. La proposta d’una oferta formativa de qualitat amb ponents de renom a nivell nacional  i 

internacional. Alguns dels cursos, degut a la pandèmia, es varen haver de cancel·lar. 
D’altres s’han pogut dur endavant en ser transformats a formacions en línia. 

5. Sol·licitar des del mitjans de comunicació i les xarxes la posada en marxa d’unitats de crisis 
i programes  específics d’Atenció Psicològica al Servei Públic de Salut per a la gestió 
emocional i mitigar l’impacte psicològic de la pandèmia. 

 
INFORMACIÓ SOBRE REUNIONS: 

 Assistència a les sessions del Consell de Salut. Assistència 
a la reunió que des de la Conselleria es convoca 
bianualment. Des de la vocalia s’insistí en la necessitat 
d’augmentar el nombre de professionals de psicologia 
clínica per tal de garantir un servei de qualitat, i es defensà 
la incorporació de la figura del psicòleg/oga clínic/a dins 
l’Atenció Primària. Se sol·licità una millora de les 
instal·lacions per fomentar un espai de descans i de 
contenció als usuaris, i necessitat de posar en marxa una 
unitat específica pel tractament de la Patologia Dual i pel 
Trastorn Límit de la Personalitat.  

 Reunió amb la Plataforma de Professionals de Psicologia 
Clínica de les Illes Balears.  
 

INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS GRATUÏTES:  
 Elaboració de notes de premsa en relació a temes d’interès i/o d’actualitat relacionats amb 

la Psicologia Clínica i Sanitària i atenció als mitjans de comunicació. 
 Publicació d’articles, documents d’interès i guies de pràctica clínica, relacionada amb la 

pràctica professional, que han quedat dipositades en l'apartat de la Vocalia al web com a 
documents d’interès a disposició de tots/tes els/les col·legiats/des 

 

4.2. VOCALIA PSICOLOGIA EDUCATIVA 
 
ACTIVITATS REALITZADES: 

 A causa de la situació sanitària no s'ha celebrat la 
Reunió anual de la Divisió Estatal de la Psicologia 
Educativa de 2020. 

 Participació en l’elaboració del Pla de formació 2020 
del COPIB (que finalment varen ser anul·lats per la 
impossibilitat de dur-los a terme de manera presencial 
seguint les recomanacions sanitàries derivades de la 
COVID-19). 

 Elaboració de la proposta formatives per al Pla de 
Formació 2021 per a desenvolupar a través de la plataforma Zoom.  

 Coordinació del curs a través de la plataforma Zoom el 21 de novembre de: “Altes 
Capacitats mesurades d'intervenció psicoeducativa i socioemocional”.  

 Atenció a les necessitats i propostes dels col·legiats/des, així com a totes aquelles 
informacions i innovacions relacionades amb l’àmbit educatiu. 
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 Coordinació i tancament de la licitació del “Programa d'Intervenció en víctimes 
d'assetjament escolar” de la Direcció General de Família i Menors. Es varen fer les 
modificacions necessàries per a poder-ne arribar a tots els alumnes beneficiaris en el 
moment de la interrupció del curs escolar presencial per a poder continuar atenent-los en 
les seves necessitats. 

 Elaboració de 2 díptics informatius sobre les característiques i la violència entre iguals per 
a la seva difusió i distribució en els centres educatius de Balears.  

 Seguiment del Grup de Treball de Psicologia Educativa i coordinació de la redacció d'un 
article per l’Anuari de l’Educació’. 

 Reunions Institucionals: 
 Reunions Institucionals: 

 Direcció General de Primera Infància, 
Innovació i Comunitat Educativa amb 
data 30 de setembre de 2020. El degà, 
Javier Torres, conjuntament amb la 
vocal de Psicologia educativa, Marta 
Huertas, i el membre de la Junta de 
Govern Joan Antoni Sancho varen 
mantenir una reunió presencial el dimecres dia 30 de setembre amb responsables de 
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per a donar a conèixer el projecte del 
COPIB. En concret, per part de la Conselleria hi varen assistir la directora general de 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández Rubí; la cap 
del Departament de Formació i Aprenentatge, Maria Assumpció Sempere Campello; 
i la cap del Servei d'Atenció a la Diversitat, Marta Escoda Trobat. 

 Durant la trobada, els representants del Col·legi varen traslladar a les responsables 
d'Educació la seva preocupació pels canvis que ha generat la pandèmia en l'àmbit 
escolar i varen mostrar especial interès per conèixer els plans de la Conselleria per a 
atendre les necessitats educatives especials de l'alumnat NESE, que ha vist limitats 
els recursos d'avaluació, diagnòstic i intervenció dels quals disposaven en reubicar 
als tècnics en labors docents.  

 Els membres de la Junta del COPIB varen posar a disposició de la Conselleria un 
programa d'assessorament i suport psicològic telefònic al professorat, famílies i 
alumnat per les conseqüències derivades de la crisi sanitària a les Illes Balears. Així 
mateix, varen proposar col·laborar amb xerrades informatives i formació dirigida als 
pares per a ajudar a afrontar la por, l'angoixa i la incertesa que està provocant en 
moltes persones la possibilitat del contagi i que en l'àmbit educatiu està repercutint 
en un augment de la taxa d'absentisme escolar. 

 Finalment, els membres del COPIB es varen posar a disposició de la Conselleria per a 
qualsevol aspecte d'assessorament que 
poguessin precisar o possibilitat de 
col·laboració en alguna actuació 
determinada. 

 Institut per a la Convivència i l´Èxit 
Escolar: El dia 10 de novembre de 2020, 
el degà del COPIB, Javier Torres, i el 
membre de la Junta de Govern Joan 
Antoni Sancho es reuniren amb el 
director de l’Institut per a la 
Convivència i l’Èxit (), Jaume Font, i 
l’assessora de l’òrgan depenent de la 
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Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, Aina Amengual, amb l’objectiu 
d’establir canals de comunicació i analitzar possibilitats de col·laboració en diferents 
àrees i temàtiques. 

 A la reunió, que va tenir lloc a la seu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca 
a Son Fuster, els representants del Col·legi varen exposar diverses propostes de 
col·laboració orientades als diferents agents que integren el sistema educatiu i a la 
revisió de l’actualització del Decret 121/2010, de 10 de desembre, que estableix els 
drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no 
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. En concret, es va 
plantejar la possibilitat de comptar amb l'assessorament del COPIB en qüestiones 
relacionades amb l’absentisme i l’abandonament escolar, entès com la no 
continuació dels estudis desprès de la ESO cap a la secundària post-obligatòria; 
absentisme escolar de l’ètnia gitana; opcions de treball específic amb famílies que no 
duen als fills i filles als centres per por al contagi davant la situació actual de la COVID-
19; anàlisi de l’estat actual del protocol trans i assessorament a alumnat LGTBI; 
actuacions de suport al professorat relacionades amb la violència de gènere, gestió 
de dol, auto-lesions i addiccions a les TIC, entre d’altres temes.  
Igualment es va oferir per part del COPIB la possibilitat de posar en funcionament un 
programa puntual d’assessorament i suport psicològic telefònic al professorat per a 
tranquil·litzar, acompanyar i assessorar al col·lectiu docent davant una conflictivitat 
sobrevinguda. 

 La reunió, que es va desenvolupar en un ambient de gran cordialitat, ha de 
possibilitar que es concretin diferents opcions que donen sentit a uns dels objectius 
i funcions del COPIB com és l’assessorament i suport a institucions. En aquests 
moments de dificultats, el Col·legi considera fonamental garantir que el sistema 
educatiu pugui continuar amb la seva tasca i que els principals actors, como és el 
personal docent, puguin desenvolupar la seva tasca amb les millors condicions 
emocionals possibles. 

 Aportacions al web del COPIB.  
 Requeriments dels mitjans de comunicació. 
 SOAPS. 

 

4.3.  VOCALIA DE PSICOLOGIA DEL TREBALL, 

         LES ORGANITZACIONS I ELS RECURSOS HUMANS 
 
ACTIVITATS I REUNIONS: 

 Participació en la Divisió de PTORH com a representant territorial de la Divisió 
(informació, assessorament als membres de la Divisió del nostre Col·legi). 

 Realització del curs d’Introducció a HR 
Analytics.  

 Realització de Reunions de la Vocalia. 
 Assessorament a col·legiats/des sobre 

qüestions relatives a l'àrea de PTORH. 
 Seguiment del correcte ús de la borsa de 

treball. 
 Difusió de temàtiques vinculades a PTORH 

entre els mitjans de comunicació. 
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4.4. VOCALIA DE PSICOLOGIA D’INTERVENCIÓ SOCIAL 
 
OBJECTIUS: 

 S'ha afavorit i desenvolupat que tots els/les col·legiats/des 
que treballen en l’àrea de la intervenció social tenguin 
present la vocalia i, per tant, el Col·legi, com un organisme 
útil i a la seva disposició, afavorint una relació més àgil i 
fructífera. 

 Establir i mantenir una comunicació fluida amb els nostres 
companys i companyes de les vocalies amb les quals 
compartim àrees de treball com són Igualtat i Gènere, 
Envelliment, Addiccions i Clínica i de la salut.  

 Oferir suport i assistència a la població general arran de la 
situació de confinament i pandèmia  

 Col·laborar amb totes les institucions i administracions públiques de la Comunitat 
Autònoma i del territori insular. 

 
ACTIVITATS: 

 Coordinació amb el grup de treball pertanyent a la nostra vocalia. 
 Difusió i recordatori de l'Acreditació en Intervenció Social així com dels seus terminis de 

convocatòria ordinària i extraordinària. 
 Assistència a la reunió de la Comissió per a la Millora de la Intervenció Comunitària, 

dependent de l’Àrea de Cultura i Benestar Social - Benestar Social, el 21 de febrer a l’edifici 
municipal d'Avingudes. 

 Coordinació amb el degà i la vocalia d'Envelliment per a desenvolupar el Servei 
d'assessorament psicològic telefònic a gent gran que viu en solitud durant el confinament i 
el retorn a la normalitat. 

 Visibilització mitjançant els mitjans de comunicació de la situació de les persones sense llar 
durant l'estat de confinament i alarma sanitària. 

 Reunió amb el Banc d'Aliments juntament amb la vicedegana el 24 de setembre. 
 Assistència a les sessió ordinària del Consell de Serveis Socials el 5 d'octubre a través de 

Zoom.  
 Difusió i visibilització a través de les xarxes socials del Col·legi del dia Internacional de les 

Persones que Cuiden, el 5 de novembre. 
 Reunió de la Divisió de Psicologia de la Intervenció Social del Consell General de COPS el 14 

de novembre a través de Zoom. 
 Participació en la reunió amb els col·legiats d'Eivissa i Formentera a través de la plataforma 

Zoom el 23 de novembre. 
 Presentació i moderació del curs en línia “Intervenció a domicili per a famílies disfuncionals: 

valoració, intervenció, actuacions tècniques, avaluació i presa de decisions” impartit per la 
professional Lucía Feito el 28 de novembre. 
 
 

4.5. VOCALIA DE PSICOLOGIA JURÍDICA 
 
ACTIVITATS: 

 Reunions vàries amb diferents institucions sobre els temes relacionats amb l'expansió i 
consolidació de la psicologia jurídica, tant en aspectes de la professió com de la seva pròpia 
formació.  
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 Participació en la taula de debat sobre el coordinador 
de parentalitat. Se celebrà el mateix dia de la reunió 
d’àrea. 

 Seguiment Conveni de col·laboració entre el Ministeri 
de Justícia i el Consell General de la Psicologia (Madrid). 
Selecció per a reforç de professionals de la psicologia 
en els instituts de Medicina Legal de les Illes Balears.  

 
TORN DE PERITS:   

 Convocatòria als col·legiats interessats a formar part del Torn de Perits als Jutjats de Palma, 
Inca, Manacor, Maó i Eivissa per a l'any 2020. 

 Enviament del llistat del Torn de Perits (any 2020) als Jutjats de Palma, Inca, Manacor, Maó 
i Eivissa. 

 Publicació del nom dels professionals que formen part del llistat del torn d'ofici 2020 al 
web. 

 
COL·LABORACIONS: 

 Amb la Coordinadora Estatal de Psicologia Jurídica de Madrid.  
 
COORDINACIÓ: 

 Coordinació de la formació realitzada durant l'any 2020 (Pla de formació). Contactes amb 
possibles docents experts en matèries vinculades amb el rol professional de la psicologia 
jurídica. 

  Coordinació del curs de formació en línia Aferrament i trauma en situacions d'estrès. 
Efectes de confinament i accions posteriors. Docent Manuel Hernández.  

 Coordinació del curs de formació “Avaluació Forense de l'Abús Sexual Infantil” . Docent: 
Marta López Hornillos. (No es va dur a terme). 

   
INFORMACIONS: 

 Informacions sobre temes de la Divisió de l’Àrea de Psicologia Jurídica. 
 Assessorament als col·legiats que fan feina dins l’àrea de la psicologia jurídica. 
 Traslladar informació referida a congressos, jornades, cursos... activitat formativa vinculada 

a la vocalia jurídica mitjançant el web del COPIB, així com documents que estiguin vinculats 
amb la vocalia. 
 

 

4.6. VOCALIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT 
 

 Des de la vocalia de Trànsit i Seguretat s'ha estat en tot moment 
en contacte amb els professionals de la Psicologia que així ho 
han sol·licitat, tant aquells que volien iniciar la seva labor 
professional en aquest àmbit, com els que ja exerceixen la seva 
labor en el món del Trànsit i la Seguretat, resolent dubtes, 
contactes i tot allò que els pogués sorgir. 

 S'ha col·laborat amb els mitjans de comunicació que ho han 
sol·licitat. 

 Consolidació de la Divisió del Trànsit i la Seguretat. 
 Proposta del curs del paper de la Psicologia en els Centres de 

Reconeixement de Conductors. 
 Reunió amb els col·legiats/des en l'àmbit de la Psicologia del Trànsit i la Seguretat, reunió 

que a partir d'ara es realitzarà de manera periòdica. 
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4.7.  VOCALIA DE PSICOLOGIA D’ADDICCIONS 
 
ACTIVITATS I REUNIONS: 

 Participació en reunions de Junta de Govern del COPIB.  
 Aparicions en diferents mitjans de comunicació en 
entrevistes relacionades amb la vocalia.   
 Informació i orientació sobre formació, bibliografia, etc. en 
addiccions a col·legiats/des.  
 Actualització del web. 
 Organització Sessió clínica Trauma i addiccions i anul·lat per 
situació sanitària COVID. Programat per juny 2021. 
 Organització curs sobre Joc, anul·lat per situació sanitària 
COVID. Programat per novembre 2021. 
 Participació en reunions de l'Observatori de Joc Online. 

 
 

4.8.  VOCALIA DE PSICOLOGIA DE  
         L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA 
 
Durant aquest any 2020, on les circumstàncies de la pandèmia de la COVID-19 ha condicionat de 
manera tan significativa el nostre dia a dia, des de la vocalia de la Psicologia de l’activitat física i de 
l’esport hem dut a terme diverses iniciatives que no només han servit per ajudar i oferir els nostres 
serveis professionals a la població de l’esport, sinó també, a poder visibilitzar la figura del psicòleg 
de l’esport i donar a conèixer a diferents sectors de la ciutadania, altres professionals i institucions 
públiques les nostres capacitats i funcions dins l’àrea esportiva. 
 
Entre les iniciatives més rellevants cal destacar: 

 Programa d’assessorament telefònic a 
esportistes, en col·laboració amb la 
Conselleria d’Afers Socials i Esport.  

 Projecte Tècnic del Servei 
d’assessorament i recolzament psicològic 
telefònic a esportistes, entrenadors, 
directors esportius, àrbitres i familiars 
d’esportistes durant la crisi del 
coronavirus a les Illes Balears. 

 Col·laboració amb el Col·legi Oficial de 
Psicologia de les Illes Balears per dur a 
terme la publicació d’una INFOGRAFIA 
que pugui ajudar a difondre als diferents sectors poblacionals, la importància de 
l’activitat física i com aquesta no només és bona per a la salut física, sinó també com 
s’associa a diversos beneficis psicològics en les etapes vitals de les persones. Es va enviar 
a diferents agents psicosocials que treballen directament a nivell sanitari, educatiu… 
amb els diferents sectors poblacionals en funció de la seva edat, perquè puguin tenir la 
infografia com a eina PSICOEDUCATIVA. 

 Aportacions prèvies a l’avantprojecte de la Llei de l’esport de les Illes Balears, 
actualment la conselleria d’Afers Socials i Esports, ha publicat un enllaç en el qual se 



 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2020 Pàgina 16 
 

promou tant a la ciutadania o entitats de diferents sectors, la possibilitat de proposar 
diferents propostes per a la pròxima modificació de la llei territorial de les Illes Balears. 
Encara que entenem que essent un col·legi professional i que per això ens sol·licitaran 
realitzar les nostres al·legacions quan surti l’avantprojecte de llei, valoràrem que 
podríem anticipar-nos i aprofitar aquesta oportunitat perquè tenguin des del principi de 
la nova reforma, totes aquelles qüestions que des de la nostra àrea de la psicologia seria 
importantíssim que la llei tengués present. 

 
A més, cal destacar que durant l’any s’han dut a terme accions com: 

▪ Proporcionar als col·legiats/des informació relacionada amb aquesta àrea de treball 
(cursos, seminaris, congressos...). Periòdicament, s’ha anat publicant en els butlletins tots 
aquells cursos, seminaris i congressos d’interès significatiu. 

▪ Establir i gestionar aquelles demandes que puguin sorgir i que són remeses al COPIB. També 
s’han atès demandes relacionades a l’hora d’optar a algun tipus de postgraus i màsters 
relacionats en l’àrea, en funció a les seves necessitats o interessos. 

▪ Establir actuacions encaminades a la consolidació i reconeixement d'aquesta àrea entre les 
institucions publiques, d’àmbit local i estatal, relacionades amb l’àmbit esportiu per la qual 
cosa, s’ha informat a les diferents institucions públiques de la CA, que tenen relació amb 
l’àmbit esportiu, de l’existència d'aquest perfil professional així com recomanar, en cas 
d’haver de comptar amb el mateix, que aquests professionals comptin amb la corresponent 
acreditació. 

▪ Gestionar qualsevol de les demandes que des de diferents àmbits siguin remeses al COPIB, 
en relació́ amb aquesta àrea de treball (participació en premsa, ràdio i televisió). Durant 
l’any, hem participat en tots aquells mitjans de comunicació en què ens han sol·licitat, i hem 
exposat la nostra posició en nom del COPIB sobre els temes que ens han demanat. 

 
 

4.9. VOCALIA D’IGUALTAT I GÈNERE 
 

L’any 2020 la Vocalia d’Igualtat i Gènere ha vist reduït el 
seu nombre d’activitats presencials arran de la crisi 
sanitària de la COVID-19, s’han realitzat presencialment tan 
sols durant el primer trimestre: dues sessions clíniques 
centrades en temàtica de dones i addiccions i una reunió 
de les membres de la Vocalia per tal de traçar plans d’acció 
al llarg del 2020.  
 
Per la seva banda, la reunió anual de l’Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General 
de la Psicologia es dugué en format en línia. 
 
Finalment, destacam que s’ha continuat amb el treball marcat en anys anteriors i s’han enfocat els 
esforços en qüestions tals com:  

 col·laborar amb les institucions, administracions i entitats socials per tal d’aportar la nostra 
visió psicològica a fenòmens relacionats amb vulneració i manteniment de les desigualtats 
entre homes i  (cosificació, tràfic i prostitució, desigualtats per raó de sexe, gènere o 
orientació sexual, tractament i intervenció amb víctimes de violència de gènere...). 
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 donar suport i visibilitat a diades relacionades amb la defensa 
dels drets de nines i dones,  

 conscienciar de la necessitat de seguir integrant la 
perspectiva de gènere en tots els àmbits i pràctiques de la 
Psicologia (prevenció, intervenció, investigació...),  

 pensar com obrir noves vies de dinamització de la Vocalia i 
participació amb els col·legiats/col·legiades i en promoure la 
formació continuada per cobrir les necessitats formatives 
detectades. 

 
INFORMACIÓ SOBRE REUNIONS: 

 Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere del 
Consell General de la Psicologia 

 La vocal d’Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María Madrid Domènech, responsable del grup 
de treball intern “Intervenció i Tractament de la Violència de Gènere” dins l’Àrea de 
Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia, participà a la reunió per 
plataforma Zoom que es dugué a terme dia 20 de novembre i en la qual es realitzà un 
seguiment als plans de feina establerts per cada eix temàtic. També s’establiren noves línies 
i objectius a assolir amb el treball conjunt de totes les persones representants d’Igualtat i 
Gènere dels COPS d’Espanya. 

 Participació en línia a les activitats i reunions del GEPIB (Grup d’Estudis sobre Prostitució 
de les Illes Balears)  

 S’han assistit a diferents reunions del 
GEPIB en les quals s’han intercanviat 
materials, documentació i punts de 
vista amb les entitats que conformen 
el GEPIB per tal de seguir enriquint 
les relacions amb el Grup de Treball i 
ampliar el coneixement relacionat 
amb la realitat de la prostitució a les 
Illes Balears. 

 Revisió i seguiment del pla de lluita contra la 
tracta de dones i nines de les Illes Balears. 
S’han assistit a 2 reunions convocades per Presidència i l’IBD al llarg de 2020. 

 Reunió amb coordinació autonòmica de Salut i Gènere de la Conselleria de Salut.  
Es manté durant el mes de febrer una reunió amb la responsable d’aquesta àrea per tal de 
valorar la possibilitat de crear un conveni de col·laboració, malgrat finalment no va ser 
possible establir-la. 
 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ: 
 Institut Balear de la Dona 

Continua actiu el conveni de col·laboració amb aquest organisme amb el compromís de 
mantenir una relació propera i d’intercanvi fluid d’informacions que puguin resultar 
d’interès col·legial.  
A més, dins les línies de subvencions que l’IBDona convocà durant el 2019, se concedí al 
COPIB una partida pressupostària per la presentació del projecte de les XI Jornades 
Nacionals de Psicologia contra la Violència de Gènere, tot presentant la corresponent 
memòria justificativa al gener de 2020. 
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Per altra banda, el COPIB continua formant part de 
l’Observatori d’Igualtat del Govern Balear a través de la 
representant de la Vocalia d’Igualtat i Gènere (Ana Maria 
Madrid, col·l. B-1577).  
 

 Associació Ben Amics:  
Es realitzaren dues reunions amb la responsable de 
l’organització (una al mes de febrer i una altra al mes de març) 
amb la intenció de revisar i mantenir el conveni de col·laboració 
amb aquesta entitat. 
 

INFORMACIÓ SOBRE CURSOS I ACTIVITATS FORMATIVES 
REALITZADES: 
Durant aquest any, al COPIB, des de la Vocalia d’Igualtat i Gènere es varen dur a terme les següents 
activitats formatives i divulgatives:  

 Cicle de sessions clíniques sobre “addiccions i dones”: 
 “Drogoaddicció en dones i estigma social: diferents tipologies de casos”. Dia 5 de març 

es realitzà en format combinat de sessió clínica presencial i per streaming. La ponent 
fou la col·legiada Raquel Herrezuelo. 

 “Perspectiva de gènere i addiccions en adolescents”. La formació es dugué a terme dia 
12 de març a càrrec de la mateixa ponent i es realitzà en el mateix format. 

 
 La darrera sessió clínica programada per dia 19 de març, titulada “Perspectiva de gènere 

i addicció en dones que pateixen violència de gènere”, no es dugué a terme perquè es 
va decretar l’Estat d’Alarma dies abans. 

 
Finalment, volem assenyalar que el curs programat pel 
mes de maig dins el Pla de Formació Anual del COPIB 
“Intervenció psicoterapèutica amb la infància exposada a 
la violència de gènere: abordatge des del trauma, 
l’aferrament i la resiliència”, no se dugué a terme per 
trobar-nos en l’Estat d’Alarma i no ser possible acordar 
amb la ponent realitzar-ho en format en línia en dates 
alternatives.   
Tampoc es dugué a terme el seminari programat per 
novembre sobre “La intervenció del/de la professional de 
la Psicologia en els Punts de Trobada Familiar” per no 
cobrir-se el nombre mínim d’inscripcions. 
 
ALTRES ACTIVITATS REALITZADES:  

 Reunions de Vocalia d’Igualtat i Gènere. 
S’ha convocat una reunió de Vocalia d’Igualtat i Gènere al mes de gener on se suggerí la 
creació de diferents grups de treball en matèria d’igualtat i gènere.  

 Difusió 
 Difusió de formacions i activitats gratuïtes externes al COPIB relacionades amb matèria 

de gènere i igualtat. 
  Gravació de clips de vídeo i posterior difusió a xarxes socials de l’entitat col·legial per 

tal de visibilitzar i donar suport a diades específiques en què es promou la igualtat i 
l’erradicació de pràctiques que suposin la vulneració dels drets de les dones i les nines.  

 Publicació d’articles, manifests, posicionaments, documents d’interès i guies 
relacionades amb l’àmbit d’igualtat i gènere, que han quedat dipositades en l'apartat 
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de la Vocalia al web com a documents d’interès a disposició de tots/es els/les 
col·legiats/des. 

 S’ha participat en els mitjans de comunicació local de Mallorca en diverses entrevistes 
i s'ha aportat diferents comunicats relacionats amb temàtiques vinculades a l’àrea 
d’Igualtat i Gènere.  

 
 

4.10 VOCALIA D’INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES 
 
OBJECTIUS: 

 Coordinar el GIPEC IB112 per a la prestació 
del "Servei d'atenció Psicològica a persones 
en situació d'emergència que es produeixin 
a les Illes Balears", a Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera, d'acord amb el 
contracte amb la Direcció General 
d'Emergències del Govern de les Illes 
Balears. 

 Coordinar el GIPEC IB - Grup d’intervenció 
Psicològica en Emergències i Catàstrofes del 
COPIB de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera quant a unificar criteris, revisió 
del servei, actualització de recursos, resolució i presa de decisions i mantenir contacte 
permanent com a servei únic, coherent i coordinat. 

 Coordinar la Comissió de Treball formada per membres del GIPEC IB amb la finalitat 
d'estudiar i dinamitzar temes i àrees que reflecteixin la situació actual de la Psicologia de 
les Emergències, Crisis i Catàstrofes, definint objectius específics de treball. 

 Elaborar documents, guies de recursos, guies d'intervenció, normatives, reglaments... que 
donin resposta a les necessitats del GIPEC IB. 

 Donar compliment al Reglament de Règim Intern del GIPEC  quant a Altes, Baixes 
temporals i Baixes definitives dels membres dels Grups d’intervenció Psicològica en 
Emergències i Catàstrofes (GIPEC IB) a totes les 
Illes. 

 Iniciar procés de selecció per a la incorporació 
de nous membres al GIPEC IB 112. 

 Elaborar el calendari 2020 de reunions del 
GIPEC IB, GIPEC IB 112 i de la Comissió de 
Treball. 

 Convocar i confeccionar les actes de les 
reunions del GIPEC IB 112 i GIPEC IB. 

 Elaborar el Pla de Formació 2020 de la Vocalia 
d’Emergències. 

 Mantenir actiu i actualitzat el BLOG del GIPEC IB al web del COPIB per a la promoció, 
informació i difusió dels treballs, activitats, jornades, cursos, documents i iniciatives que 
es desenvolupin dins l’àmbit de la Psicologia de les Emergències del COPIB. 

 Elaborar el pla de formació interna 2020 dirigida als membres integrants del GIPEC IB amb 
la finalitat que els membres del Grup puguin preparar i impartir accions formatives amb 
durada de dues hores sobre temes específics d’emergències i crisis, actuacions i estudis de 
casos, aprofitant l’experiència acumulada, la formació individualitzada i els recursos 
personals interns del Grup, constituint el grup de formadors. 
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 Promoure la formació continuada dels Grups d’intervenció Psicològica en Emergències del 
COPIB. 

 Funcionar com a grup de treball especialitzat en les emergències i catàstrofes. 
 Seguiment i posterior estudi de continuïtat del Programa d’assistència psicològica a 

persones i a les seves famílies directes que han patit una situació traumàtica a les Illes 
Balears, que es presta des del 2018, conegut com assistència psicològica post-
emergències, amb la Direcció General de Família i Menors de la Conselleria de Serveis 
Socials i Cooperació. 

 Informar als col·legiats/des mitjançant el web 
del COPIB (Vocalia d’intervenció en 
Emergències) dels temes que es tracten a les 
reunions de la Àrea Estatal d’Emergències del 
Consell General de Psicologia. 

 Estudiar propostes de conveni  i col·laboració 
amb entitats i/o institucions per dissenyar la 
implementació de programes de intervenció 
psicològica per assistir i donar cobertura a les 
necessitats emocionals que afectin a la salut 
mental de la ciutadania durant el confinament 
i post confinament degut a l’emergència sanitària per la COVID-19.  

 Mantenir contactes amb l'Administració, institucions, UIB i cossos de seguretat per tal de 
mantenir fluïdesa i proximitat institucional. 

 Participar a jornades, congressos i col·laboracions formatives en l'àrea de les Emergències. 
 Col·laborar amb els mitjans de comunicació (ràdio, premsa, televisió i xarxes      socials). 
 Mantenir actualitzada la informació de la Vocalia d’Emergències al web del COPIB. 

 
 
ACTIVITATS: 

 Es treballà en l’elaboració del PLA DE FORMACIÓ 2020, oferint propostes temàtiques de 
formació en intervenció psicològica en emergències, crisis i catàstrofes atenent la 
demanda de formació continuada dels membres que pertanyen al GIPEC IB. 

 Organització, coordinació de cursos, seminaris.., adaptar-los al format online – seminaris 
web, així com difusió i participació a seminaris web d’emergències organitzats per altres 
institucions (RIPE, CGCOPs...): 

 Dia 16/01/2020: Seminari presencial “MANEIG EMERGÈNCIES PSICOLÒGIQUES 
DURANT I DESPRÉS DE SUCCESOS EXTREMADAMENT CRÍTICS”. 

 Dia 13/05/2020: “IMPACTE EMOCIONAL EN PROFESSIONALS D’EMERGÈNCIA”. 
 Dia 14/05/2020: “GESTIÓ I PROTOCOLS 

D’INTERVENCIÓ TELEFÒNICA EN 
EMERGÈNCIES”. 

 26/05/2020: “INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA 
AMB PÈRDUES PERSONALS I 
ECONOMICOLABORALS”. 

 15/06/2020: “AUTOPROTECCIÓ 
PSICOLÒGICA ALS PROFESSIONALS 
SANITARIS I D’EMERGÈNCIES”. 

 24/10/2020: “CÒM GESTIONAR EL DOL EN 
UN CENTRE EDUCATIU”. 

 24/11/2020: “ATENCIÓ D’EMERGÈNCIA EN CRISIS SUÏCIDES A LA PANDÈMIA 
COVID-19”. 
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 25/11/2020: “INTERVENCIÓ TELEFÒNICA AMB CONDUCTES SUÏCIDES I 
COMUNICACIÓ NO VERBAL”. 

 16/12/2020: “INVESTIGACIONS EMERGENDOLOGIA A ARGENTINA COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19”. 

 Negociació, disseny i organització per implementar distints programes de intervenció 
psicològica per atendre les necessitats emocionals, assessorament i primers auxilis a la 
ciutadania amb distints organismes i institucions: 

 Programes de col·laboració amb l’Empresa Funerària de Palma: 
 SUPORT PSICOLÒGIC TELEFÒNIC A FAMILIARS EN DOL DE LA CAIB. Del 27 de març al 30 de 

maig – Guàrdies tots els dies de 9h a 19h. Telèfon gratuït : 619 747 507. 
 ATENCIÓ PSICOLÒGICA PRESENCIAL AL TANATORI DE PALMA PER ASSESSORAR I 

ACOMPANYAR ALS FAMILIARS EN DOL. Del 27 de març al 30 de maig. Guàrdies de dilluns 
a divendres de 9 a 19 h i dissabtes de 9 a 14 h 

 Conveni de col·laboració amb la Direcció General d’Emergències del Govern Balear per a 
la prestació del SERVEI TELEFÒNIC GRATUÏT PER A L’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA A LA 
CIUTADANIA. Del 27 de març al 15 de juliol - Guàrdies les 24 hores tots els dies. SERVEI 
TELEFÒNIC GRATUÏT PER A L’ASSISTÈNCIA POST-COVID A LA CIUTADANIA. Del 1 d’octubre 
al 31 de desembre – Guàrdies les 24 hores tots els dies. Telèfon gratuït: 900 112 003 

 Conveni de col·laboració amb la Federació Balear de Persones Sordes per a la prestació del 
SERVEI TELEFÒNIC GRATUÏT PER A L’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA A PERSONES SORDES. Del 
1 d’abril al 31 de desembre. Guàrdies tots els dies de 9 a 19 h. 

 Conveni de col·laboració amb la Direcció General d’Esports del Govern Balear per a la 
prestació del SERVEI TELEFÒNIC GRATUÏT PER A L’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA A 
ESPORTISTES. Del 1 d’abril al 30 de juny. Guàrdies tots els dies de 9 a 19 h. 

 Manteniment del BLOG del GIPEC IB al web del COPIB que defineix i dona difusió a 
l’existència del GIPEC IB, facilita l'accés i consulta de documentació d’interès relacionada 
amb l’àmbit de la Psicologia de les Emergències, i permet que els membres del GIPEC IB 
puguin consultar documents i recursos útils i actuals en quant a intervenció psicològica en 
crisis i emergències. 

 Convocar i celebrar les reunions mensuals del GIPEC IB112 per establir les guàrdies i tractar 
ordre del dia. 

 Convocar i celebrar les reunions bimensuals del GIPEC IB amb ordre del dia. 
 Organitzar reunions informatives amb els 
nous membres del GIPEC IB 112 per tal de 
traslladar el funcionament del Grup en quant a 
protocols d’intervenció, guàrdies, activacions, 
desplaçaments, formació, honoraris... 
 Mantenir actualitzat i revisat el 
document-manual que desenvolupa el 
procediment, defineix i concreta accions, del 
Protocol d'Intervenció en Emergències i 
Catàstrofes del GIPEC IB, definició dels distints 
escenaris d’intervenció amb la distribució dels 

membres del GIPEC IB i possibles coordinadors. 
 Vigilar el compliment del REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL GIPEC IB, normativa que 

regula l'estructura i organització dels Grups d'Intervenció Psicològica en Emergències i 
Catàstrofes del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (GIPEC IB). Igualment regula 
l’estructura i l’organització dels Grups subjectes a la corresponent licitació per a 
PRESTACIÓ DE SUPORT PSICOLÒGIC A PERSONES EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA A LES ILLES 
BALEARS establert amb el Govern de les Illes Balears (GIPEC IB 112). 
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 Elaboració de guies de recursos per afectats i víctimes, i estudi per a l'elaboració de guies 
d’intervenció per als membres del GIPEC IB 
112. 

 Assistència a reunions amb Ia Conselleria 
d'Administracions Públiques-D. G. 
d’Emergències per supervisar i coordinar el 
"Servei d'atenció Psicològica a persones en 
situació d’emergència que es produeixin a les 
Illes Balears". 

 Valoració de la continuïtat  i presa de decisió 
sobre el Programa de Post emergència, 
contracte de Servei d’assistència psicològica a 
persones i a les seves famílies directes que han patit una situació traumàtica a les Illes 
Balears que gestiona el COPIB des del 15 de març de 2018. 

 11/02/2020: Participació a la celebració del Dia Europeu del Telèfon d’Emergències 112 
organitzat per la Direcció General d’Emergències. 

 25/02/2020: Participació a les Jornades de Psicologia a la  amb el seminari “Psicologia de 
les Emergències. Tècniques de l’afrontament del dol a l’escola”.  

 Participació a les reunions de treball de l’Observatori per a la prevenció del Suïcidi per a 
l’elaboració del Pla de Prevenció de la Conducta Suïcida. 

 Participació a les reunions de coordinadors de l'Àrea Estatal d’Emergències del Consell 
General de Psicologia. 

  Participació a les reunions de seguiment 
i valoració de les accions empreses per fer 
front a la pandèmia de la COVID-19, 
organitzades per la Direcció General 
d’Emergències amb totes les institucions 
implicades.  
 Assistir a reunió amb la delegada del 
Govern a les Illes Balears per presentar i 
donar difusió del GIPEC IB. 
 Participació a les reunions de Ia Comissió 

de Treball de RIPE (Red Iberoamericana Psicologia Emergències). 
 Participació amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i xarxes socials). 

 
 

4.11. VOCALIA DE PSICOLOGIA DE L'ENVELLIMENT 
 
Actualment, la vocalia de Psicologia de l'Envelliment continua amb una participació estable de nou 
psicòlegs/ogues col·legiats/des que estan actualment treballant o formant-se dins l'àrea de 
l'Envelliment. 
Es recorda que la vocalia té una especial obertura i cridada a la participació als nostres companys 
sèniors, tots els nostres companys de professió jubilats o prejubilats. 
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La vocalia queda oberta durant tot l'any a noves 
incorporacions i per descomptat a qualsevol 
aportació, suggeriment i iniciativa que pugui enriquir 
la labor del psicòleg en aquesta àrea de treball. 
 
REUNIONS: 
De gener a desembre de 2020, hem tengut contacte 
de vocalia i s'han fet seguiments del treball iniciat via 
online. 
Abril de 2020, s'inicia organització Suport psicològic 
telefònic a gent gran. INICI 1/05/2020. 
 
ACTIVITAT VOCALIA: 
Aquest any en la vocalia d'Envelliment del COPIB hem dirigit la nostra activitat fonamentalment  a 
la divulgació i coordinació amb altres col·legis nacionals amb iniciatives per a l'atenció a gent gran 
en la pandèmia. 
Així mateix s'ha anat informant de les iniciatives de formació continuada així com la  INTERVENCIÓ 
EN PARTICIPACIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ: 

 28/12/20 participació al programa ‘Som Grans’ d’IB3 ràdio: Presència de la gent ran en els 
mitjans de comunicació. Anàlisi del 2020. Desitjos per al 2021. 

 02/11/20 Participació  programa 5 dies TV. Tema: Soledat de les persones majors. Ref. 
notícia de defunció d'una persona major, feia sis mesos sense que ningú s'hagués adonat 
de la seva defunció. 

 
CURS ONLINE COPIB. 18/11/20. ENVELLIMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. 16 participants. 
 
*NOTA: Es pot ampliar informació al web COPIB, apartat vocalia d'Envelliment 
COORDINACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE NEUROPSICOLOGIA DEL COPIB 
PARTICIPACIÓ DE LA VOCALIA EN EL CONSELL GENERAL COP 

 Participació en l’elaboració i difusió manifests.  
 29 d'abril (relacions intergeneracionals). 
 15 de juny (conscienciació maltractament). 
 21 de setembre (Alzheimer). 
 1 d'octubre (Dia de la gent gran). 
 

PARTICIPACIÓ DE LA VOCALIA EN ALTRES ENTITATS RELACIONADES AMB LA GERONTOLOGIA: 
 Participació activa en el grup de Qualitat de la Societat Espanyola de Geriatria i 

Gerontologia (SEGG). 
 Participació activa en la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG). 
 Participació activa en Observatori de Persones Majors de Mallorca (OMM) en les 

comissions de Promoció de l'Autonomia, Protecció al Major i Atenció a la Dependència. 
 
 

 

4.12. VOCALIA EIVISSA/FORMENTERA  
 any més, la vocalia d'Eivissa i Formentera ha intentat ser un pont de connexió entre les Pitiüses i 
Palma. 
 
S'han realitzat diverses reunions amb psicòlegs/ogues, tant grupals com de forma individual, per 
conversar sobre temes relacionats amb la nostra professió. 
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S'han intentat fer seminaris i cursos, els quals, en diverses ocasions, per desgràcia, s'han hagut de 
suspendre per la falta d'inscrits. 
 
Durant tot l'any s'han assistit a diferents reunions amb els ajuntaments i altres institucions per 
defensar la posició del psicòleg en àrees tan importants de la nostra societat. 
A través dels mitjans de comunicació d'abast local, s'hi ha estat quan se'ns ha requerit o quan s'ha 
considerat important la visió des del punt de vista psicològic en temes d'actualitat. 
 

 
LES ACTIVITATS EN QUÈ HA PARTICIPAT LA VOCALIA SÓN LES SEGÜENTS: 

 El 9 de gener, V Cinefòrum amb els curts: "Dear Fear" i "Blaumar" amb la col·laboració 
d’Ibicine i Cowork Ibiza. Hi acudeixen unes 12 persones col·legiades i no col·legiades i es 
crea un debat molt interessant entre tots i bona participació en torn al concepte 
"resiliència".  

 El 17 i 18 de gener formació "Intervenció en crisi amb violència de gènere i multiculturalitat 
i dol en les diferents religions" a càrrec de la psicòloga Lourdes María Fernández Márquez. 
S'inscriuen 13 persones i es tot un èxit.  

 El 8 de febrer formació "Mindfulness, psicologia cognitiva conductual i teràpies de tercera 
generació" a càrrec del psicòleg Cèsar Cofrade. S'hi inscriuen 11 persones i en general 
agrada molt als assistents, el ponent ens fa realitzar vàries pràctiques breus de mindfulness 
que resulten molt interessants. 

 El 13 de febrer VI Cinefòrum amb els curts: "Tierra llamando a Ana" i " Un cuento al revés", 
on es tracta el tema de l'amor i les relacions personals. La sala s'omple del tot, i hi acudeixen 
professionals de diversos àmbits.  

 El 26 de febrer, reunió a les 20:30h del GIPEC-112 d'Eivissa, assistents: Beatriz Hernández, 
Ricardo Carrillo, Pablo Rodríguez i Ana Pallás. Es quadra el calendari de març i s'expliquen 
les últimes intervencions. 

 El 12 de març VII Cineforum amb el curt: "Jarrón" hi assisteixen 5 persones i hi ha una 
participació molt activa entre tots, i es crea un clima de confiança i confidencialitat. 

 El 13 de març entrevista amb "El Periódico de Ibiza y Formentera", per tractar els aspectes 
psicològics de la situació de confinament que s'està vivint pel coronavirus.  

 El 17 de març entrevista amb Laura Tur per IB3 Ràdio per parlar sobre els factors que ens 
poden ajudar a mantenir l'estabilitat emocional i psicològica en els moments del 
confinament que estam vivint. També entrevista amb Marta Torres del "Diario de Ibiza" per 
tractar els aspectes psicològics del confinament per causa del coronavirus. 

 El 20 i 21 de març formació "El procés de dol, aproximació a nous models d'intervenció II" a 
càrrec del psicòleg Pablo Rodríguez. La formació queda anul·lada i aplaçada pel Coronavirus.  

 El 23 de març entrevista per IB3 Ràdio per parlar sobre els factors que ens poden ajudar a 
mantenir l'estabilitat emocional i psicològica en els moments del confinament que estam 
vivint pel coronavirus. 

 L'1 d'abril, entrevista per la ràdio Cadena Ser Eivissa, explicant el nou servei telefònic 
d'atenció psicològica als ciutadans per causa del confinament per la covid-19.  
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 El 8 d'abril, VIII Cinefòrum però aquesta vegada a causa del covid-19 a distància amb la 
plataforma Zoom. Projectam el curt: "Tu último día en la Tierra" de Marc Martínez i hi 
assisteixen de varies parts del món 29 persones, entre elles, el director.  Es tot un èxit i 
acabam parlant de la situació que estam vivint i de la 
capacitat de superació de l'esser humà.   

 El 29 d'abril, IX Cinefòrum de confinament amb el curt 
"Marta" parlam de la igualtat, de les diferències de 
gènere i de la psicopatia. Hi participen unes 25 persones. 

 El 22 i 23 de maig formació "La pràctica de la 
psicoteràpia existencial" a càrrec del psicòleg Pablo 
Rodríguez. La formació queda anul·lada i aplaçada pel 
coronavirus.  

 El 5 de juny formació on-line "Intel·ligència emocional" 
a càrrec de la psicòloga María Gilabert. Queda anul·lada 
perquè només s'inscriuen 2 persones.  

 El 9 de juny entrevista amb Laura Tur per IB3 Ràdio per parlar sobre els factors que ens 
poden ajudar a mantenir l'estabilitat emocional i psicològica en els moments de des 
confinament que estam vivint.   

 El 16 de juny reunió del GIPEC-112 d'Eivissa a les 20h. Assistents: Beatriz Hernández, Sandra 
B. Císcar, Ricardo Carrillo, Pablo Rodríguez i Ana Pallás. Es quadra el calendari de juliol, es 
dona la benvinguda a na Sandra com a nova membre de l'equip i s'expliquen les últimes 
intervencions. 

 El 19 de juny formació on-line "Comunicación asertiva y eficaz" a càrrec de la psicòloga 
María Gilabert. Queda anul·lada, només s'inscriuen 3 col·legiats.  

 El 7 de juliol entrevista per la ràdio Illa Formentera, explicant quines seqüeles psicològiques 
ens poden afectar en aquesta "nova normalitat" post confinament. 

 El 31 de juliol entrevista personal amb José Granados, cap de la Policia Local de Sant Josep 
de Sa Talaia, presentant-li la feina que fa l’equip del GIPEP-112 i oferint-li formació de 
primers auxilis psicològics a la seva plantilla. La trobada es tot un èxit i es mostra molt 
interessat en preparar alguna formació pel seu equip de cara a la tardor. Comenta que seria 
interessant alguna xerrada també per afrontar i gestionar la por a la covid-19 que poden 
patir alguns dels seus agents.  

 El 17 de setembre "I Cineforum on-line" Temàtica del suïcidi. Amb els curts "Estoy bien" i "I 
Can fly" s'incorporen 9 participants a través de la plataforma Zoom. 

 El 7 d'octubre "Taller formativo para el autocuidado y el manejo del estrés en la Policia Local 
en respuesta a la situación sanitaria actual" per la policia local de l'Ajuntament de Sant Josep 
de sa Talaia a càrrec del psicòleg Pablo Rodríguez.  

 El 15 d'octubre formació de primers auxilis psicològics a la Policia Local de l'ajuntament de 
Sant Josep de sa Talaia a càrrec del psicòleg Pablo Rodríguez. 

 El 15 d'octubre "II Cinefòrum on-line" Temàtica: psicologia de l'envelliment. Amb el curt: 
"Tercera edad dicen que somos". Es connecten 9 persones la majoria col·legiats d'Eivissa.  

 El 16 i 17 d'octubre formació on-line "El dibujo como técnica diagnóstica y de intervención" 
a càrrec de la psicòloga María Barbero. Es tot un èxit, hi participen 28 persones, és una 
formació molt pràctica i profitosa. 

  El 24 d'octubre formació on-line "Com gestionar el dol en el centre educatiu" a càrrec del 
psicòleg Pablo Rodríguez. S'inscriuen 30 persones. Es tot un èxit.  

 El 19 de novembre "III Cinefòrum on-line" amb la temàtica psicologia educativa i les TICs. 
Amb els curts: "Glued", "The Present", "¿Estás perdido en el mundo?" i Way Out. Es 
connecten 13 persones i es crea un debat molt interessant entre tots.  

 El 23 de novembre reunió on-line de la Junta del Copib amb els col·legiats d'Eivissa i 
Formentera a les 20h.  Ens connectem 20 persones, 10 col·legiats membres de la Junta i 10 



 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2020 Pàgina 26 
 

col·legiats d'Eivissa.  Se segueix l'ordre del dia i es resolen consultes diverses que plantegen 
alguns col·legiats.   

 El 2 de desembre Formació on-line "Comunicación asertiva y eficaz" a càrrec de la psicòloga 
María Gilabert. S'hi inscriuen 15 persones, però es connecten 12 alumnes. És una formació 
amena i la formadora és molt dinamitzadora i ens fa participar a tots.  

 El 17 de desembre  "IV Cinefòrum" amb la temàtica psicologia i addiccions.  Es connecten 6 
persones i es crea un debat molt personal y dinàmic entre tots.  
 

4.13. VOCALIA DE MENORCA 
 
INTRODUCCIÓ: 

 Memòria corresponent a l'any 2020 relativa a 
les activitats realitzades durant el període 
comprès de gener a desembre a la delegació de 
Menorca. 

 L'objectiu general principal és seguir donant a 
conèixer als col·legiats de Menorca tots els 
serveis que té el COPIB, i que puguin participar 
i col·laborar en totes les activitats possibles. 

 En els darrers anys s'ha produït una gran 
evolució que ha tengut com a principals 
objectius l'acostament del COPIB als col·legiats 
de Menorca i la consolidació dels diferents projectes del COPIB adequant-los a les 
característiques i particularitats que pugui tenir la insularitat per als col·legiats de Menorca. 

 Se segueix mantenint l'estructura que s'ha anat implementant durant aquests últims anys, 
intentant ampliar-los i millorar-los en la mesura del possible tant a nivell de mitjans 
tecnològics com presencials, valorant-se molt positivament accions com: 

- Servei d'orientació al col·legiat 
- Borsa de treball 
-  Assessoria legal, fiscal i laboral 
-  Servei de biblioteca 
-  Canal COPIB 
-  Cursos, conferències, xerrades etc., a través de reproducció en continu, etcètera. 

 Aquest últim any degut a la situació de pandèmia produïda per la covid-19, s'ha 
implementat l'ús dels mitjans tecnològics, per la qual cosa els cursos, reunions, etcètera, 
han estat mes assequibles per a tots els col·legiats i ha facilitat l'accés al Copib. 

 Tot això ha fet que el COPIB estigui més a prop de tots, aconseguint una relació més ràpida 
i directa.  

 Es valora de forma molt positiva l’ús de les xarxes socials i l’accés dels col·legiats a tots els 
mitjans tecnològics que faciliten la informació, la participació, la formació i  l´assistència a 
cursos, i a totes les activitats del COPIB dels col·legiats de Menorca. (un dels objectius per 
a l'any vinent, és incrementar la participació i aprofitament d'aquestes mitjans): facilitant 
les reunions periòdiques dels col·legiats de Menorca, així com en algunes ocasions amb 
membres de la Junta, i la informació continuada a través del Butlletí del COPIB. 

 Durant aquest període s'ha tractat d'aconseguir els objectius que s'havien plantejat per a 
aquest període: 

- S'ha continuat amb la formació als col·legiats, tractant d'aconseguir la major 
assistència possible, intentant que els col·legiats participin en les propostes de 
formació.  
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- S'han realitzat reunions 
periòdiques, tant amb els 
col·legiats de Menorca, com 
amb diferents membres de la 
Junta. 

-  S'ha tractat de conscienciar al 
col·legiat de la necessitat i la 
obligatorietat de la col·legiació. 

-  S'ha aconseguit una relació més 
freqüent amb els col·legiats, i 
malgrat l‘atenció ha sigut 
principalment telefònica, WhatsApp, o correus electrònics, degut a la situació viscuda 
durant pràcticament tot aquest període, ha sigut propera, àgil i positiva.  

- Se continua mantenint actiu el grup d'Intervenció en situacions d'emergències, 
havent augmentat durant l'últim any les intervencions. 

-  S'ha  consolidat el grup de treball de mindfulness. En el qual han aconseguit una gran 
participació, incrementant el nombre dels seus integrants i el nombre de reunions. 

- S'ha continuat  amb el Conveni signat l'any 2017 entre el COPIB i l'Associació Balear 
de mindfulness, col·laborant-hi i participant-hi. 

- S’ha continuat amb el grup  del tractament de l’assetjament escolar. 
-  S’ha incrementant l’atenció individuals amb col·legiats/des en el Servei d’Orientació. 

 Els col·legiats de Menorca s'han implicat en tots els programes que el COPIB ha posat en 
marxa com el d'Assistència psicològica a la Ciutadania, el d'assistència post- pandèmia, per 
a pal·liar els efectes produïts per la covid-19: atenent i donant suport a situacions de 
confinament, solitud, depressió, acompanyament en dols etcètera, participant i 
col·laborant de manera activa en tots ells. 

 
REUNIONS: 

 Se han realitzen reunions  amb el grup d'emergències,   
 Se reuneix amb assiduïtat el grup de mindfulness. 
 Integrants del grup d'Emergències han participat en un simulacre d'accident a l'Aeroport 

de Menorca, col·laborant amb personal de les instal·lacions, i tots els col·lectius que poden 
participar en una situació real d'emergència d'aquestes característiques. 

 Durant aquest exercici s'ha realitzat una reunió general amb els col·legiats de Menorca, 
amb la participació del degà del Copib, alguns vocals de la Junta i la vocal de Menorca, a 
través de la plataforma Zoom, es valora molt positivament l’ús d’aquest mitjà, l’assistència 
de col·legiats, i la participació en la reunió. 

 
CURSOS  I SESSIONS CLÍNIQUES 

 En Aquest any 2020 s'han hagut d’anul·lar els cursos presencials que estaven prevists per 
a aquest període a Menorca, a causa de la pandèmia, però s'ha incrementat la possibilitat 
de formació tenint accés a totes les activitats del Copib a través dels mitjans tecnològics i 
plataformes que el Col·legi ha posat en marxa per a tots els col·legiats.  

 Durant 2020 s’ha realitzat un únic curs de forma presencial en gener: Rescat en intent de 
suïcidi. 

 S’han hagut d’anul·lar una sessió clínica i 5 cursos dels quals es tenien prevists com 
formació per al període de 2020 

 
ALTRES ACTIVITATS: 

 Assistència als actes de representació del Col·legi, quan ha estat permès de forma 
presencial. 
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 Donar difusió als col·legiats de Menorca de tots els programes i comunicats realitzats pel 
Copib en referència al tema de la covid: afrontament, mesures de prevenció, suport, i 
atenció a la ciutadania, etc., així com donar a conèixer qualsevol altra informació apareguda 
en mitjans de comunicació que sigui d’interès per als col·legiats. 

 Atenció telefònica i en línia dels col·legiats donats d'alta durant aquest període. 
 Atenció tant telefònica com per altres mitjans telemàtics als col·legiats de Menorca 

facilitant la informació que sol·licitin sobre temes col·legials, cursos, col·legiació, 
programació, i projectes que el Copib ha posat en marxa per a pal·liar els efectes de la 
pandèmia dirigit a diferents col·lectius de la ciutadania, etc. 

 Coordinació del grup d'emergències, assistència a les reunions per videotelefonia o 
WhatsApp amb la finalitat de realitzar la programació mensual, avaluació de les 
intervencions realitzades i qualsevol altre tema que plantegin o sol·licitin els membres del 
grup del GIPEB. 

 Assistència presencial en el primer 
trimestre de l’any i telemàtica després de 
l’inici del confinament i les restriccions 
imposades per la covid-19, a las reunions 
del Pla d'Habitatge Social de Menorca. 

 Assistència telemàtica i participació en el 
Ple del Consell de Serveis Socials de Menorca. 

 Assistència telemàtica i participació en les reunions del Pla Insular de Suport a la Família. 
 Participació i col·laboració amb mitjans de comunicació. Realització d’una entrevista 

telemàtica per a un mitjà escrit durant el confinament. 
 Assistència a la reunió del Comitè Extern d'Emergències de l'Aeroport de Menorca (CEE)  en 

el mes d’octubre amb la finalitat de: 
-  Valorar les intervencions en els simulacres realitzats en anys anteriors i preparar 

actuacions i introduir canvis necessaris en pròximes intervencions. 
-  Conèixer les noves oficines per a l'atenció en cas necessari d'assistència en 

emergències: sales d'atenció d'il·lesos, de ferits lleus i familiars, així com una 
d’específica per a l'atenció a la tripulació. 

 
CONCLUSIONS: 
La formació a Menorca segueix sent un dels objectius que s’intenten complir cada any, donada la 
complexitat que això comporta, ja que cursos que es programen en moltes ocasions s'han 
d'anul·lar per no arribar a un mínim de participants, malgrat que enguany i a causa de la situació 
creada no ha estat un problema principal perquè la formació ha sigut en línia. 
 
Com a conclusió general destacam les actuacions de millora amb els mitjans tecnològics 
(reunions, accés a la biblioteca, sistema de comunicació amb reproducció en línia, plataforma 
Zoom etc.) realitzades durant aquest període i el bon funcionament del col·legi, manifestat per 
alguns col·legiats tant a nivell de Menorca com del COPIB. 
 
OBJECTIUS: 
Objectius plantejats per a 2021: 

 Incrementar les sessions clíniques de diferents temes  proposats pels col·legiats. 
 Incrementar l’interès dels col·legiats de Menorca i la seva participació en els  cursos  de 

formació, intentant conèixer els interessos i necessitats  dels col·legiats. 
 Donar difusió i potenciar la Biblioteca Digital. 
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5. GRUPS DE TREBALL 
 

5.1. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA I COACHING  
 
Durant l'any 2020 el grup ha continuat pendent i 
disponible amb els objectius de difusió i consolidació del 
coaching psicològic al COPIB i a la nostra Comunitat 
Autònoma.  
 
REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOLOGIA I COACHING” 
REALITZADES EL 2020:  
Es va realitzar una única reunió durant el 2020 en la data 
del 9 de desembre de 2020. 
 
ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2020:  
Durant l'any 2020 el grup de treball no va executar cap activitat concreta relacionada. No obstant 
això, va estar a la disposició del COPIB i dels col·legiats en totes aquelles necessitats que van anar 
sorgint (sol·licitud d'informació, propostes d'accions de formació, derivació de qüestions sobre 
coaching psicològic dels col·legiats, etc.) 
 
 
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2021:  
De la reunió del GT organitzada a principis de desembre del 2020, van sorgir algunes propostes per 
a desenvolupar durant el 2021. Destaquen entre elles: la promoció del coaching psicològic en xarxes 
socials, organitzar sessions de mentorització en grup o presentar publicacions en el COPIB 
relacionades amb el coaching psicològic. Es va acordar posar en marxa aquestes activitats de difusió 
en funció de la disponibilitat dels membres i els seus interessos. 
Per a l'any 2021, els membres del GT decideixen seguir estant disponibles per a assistir a qualsevol 
reunió que sigui convocada per les persones coordinadores o a sol·licitud d'algun membre. Per tant, 
no s'estableix una periodicitat concreta per a la convocatòria de les reunions com es va realitzar 
fins l’any 2019. 
Per qüestions associades a la pandèmia i per a facilitar l'assistència dels seus membres, també 
s'acorda utilitzar eines de videoconferència tipus Zoom per a realitzar les reunions que siguin 
convocades durant el 2021. 
 
 

5.2.  GRUP DE TREBALL: PSICOTERÀPIA EMDR 
 
El Grup de Psicoteràpia EMDR es va crear al maig de l’any 2016, amb l’objectiu principal de 
convertir-se en un espai de reunió des d'on poder discutir i compartir casos, protocols i material 
per a la pràctica clínica entre els professionals de les Illes que treballen des d’aquest model. A mig-
llarg termini pretén ser un difusor de la Psicoteràpia EMDR en el món sanitari i en la societat en 
general, promovent la docència i la formació entre els professionals de la psicologia que treballen 
a l’àmbit clínic i sanitari.  
 
REUNIONS DEL GRUP “PSICOTERAPIA EMDR” REALITZADES EN 2020: 

 1ª reunió: 05/02/20. 
 2ª reunió: 04/03/2020. 
 3ª reunió: 01/04/2020. 

 4ª reunió: 13/05/2020 
 5ª reunió: 03/06/2020 
 6ª reunió: 1/09/2020 
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 7ª reunió: 9/10/2020 
 8ª reunió: 6/11/2020 

 9ª reunió: 04/12/2020 

 
ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 
2019: 

 Estudi de protocols aplicats. 
 Discussió de casos. 
 Actualització de bibliografia bàsica. 
 Programació de cursos relacionats amb EMDR 
 Formar part de la xarxa intercol·legial “Visibilitzant el 

trauma” 
 

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2021: 
 Ser un espai de trobada entre els professionals per tal de garantir la qualitat assistencial 

quan es treballa des del marc d'EMDR. 
 Fomentar la formació dels professionals fent arribar a les Illes cursos amb docents de 

renom dins el marc d’EMDR. 
 Fomentar la difusió d’EMDR en els mitjans de comunicació per tal d’afavorir el 

coneixement d’aquesta psicoteràpia a la societat.  
 
 

5.3.  GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA 
 GENERACIÓ, MINDFULNESS (MALLORCA) 
 
ACTIVITATS: 
 
GENER:  
11-01-20: Reunió mensual del grup de treball. 
14-01-20: Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB. 
28-01-20: Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB. 
 
FEBRER:  
15-02-20: Reunió mensual del grup de treball. 
14-02-20: Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB. 
25-02-20: Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB. 
 
MARÇ: 
10-03-20: Pràctica quinzenal de mindfulness al COPIB. 
 
ABRIL: 
11-04-20: Reunió mensual del grup de treball. 
 
MAIG: 
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05/05/20: Participació dirigint una sessió a les meditacions del COMIB 
08-05-20: Reunió mensual del grup de treball. 
 
JUNY: 
13-06-20: Reunió mensual del grup de treball. 
 
JULIOL: 
11-07-20: Reunió mensual del grup de treball. 
 
AGOST:   
08-08-20: Reunió del grup de treball. 
28-08-20:  Reunió del grup de treball. 
 
SETEMBRE: 
10-09-20:  Reunió mensual del grup de treball. 

16/9/20: Assistència a les pràctiques de 
mindfulness al grup dirigit per Garcia-Campayo. 
Duració 3 mesos. 

 
OCTUBRE: 
08-10-20:   Reunió del grup de treball. 
25-10-20: Reunió del grup de treball. 
 
NOVEMBRE: 
08/11/20: Reunió del grup de treball. 
10-11-20:  Pràctica setmanal de mindfulness online. 
17-11-20:  Pràctica setmanal de mindfulness online. 

22/11/20: Reunió del grup de treball. 
24-11-20:  Pràctica setmanal de mindfulness online. 

 
DESEMBRE: 
01-12-20:  Pràctica setmanal de mindfulness online. 

06/12/20: Reunió del grup de treball. 
15-12-20:  Pràctica setmanal de mindfulness online. 
22-12-20:  Pràctica setmanal de mindfulness online. 
29-12-20:  Pràctica setmanal de mindfulness online. 
 

 

5.4.  GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA 
 GENERACIÓ, MINDFULNESS (MENORCA) 
 
ACTIVITATS: 
Al llarg de 2020 el Grup de Treball de Tercera Generació a Menorca 
només es va reunir en el mes de gener.  Després no s’ha reunit 
debut a la situació de la pandèmia i per baixa col·legial de la 
Coordinadora de l’esmentat grup. 
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5.5.  GRUP DE TREBALL: TERÀPIES DE TERCERA 
 GENERACIÓ, MINDFULNESS (EIVISSA) 
 
ACTIVITATS: 

 Reunions quinzenals com a grup de treball, obrint l'espai a nous col·legiats interessats i 
altres professionals. Grup de pràctiques quinzenals obert a psicòlegs i educadors. Es va 
fer de forma presencial fins a l’inici del confinament, posteriorment es va continuar de 
forma telemàtica via Zoom. Actualment estan aturades des de setembre però esperem 
podem reprendre-les  quan la situació epidemiològica ho permeti. 

 Es van haver de cancel·lar i ajornar per 2021 les següents activitats presencials 
(planificades de moment per maig/juny de 2021 si la situació ho permet) degut a la 
situació sanitària actual: 
 8 març: Conferència “Mindfulness y bienestar psicológico: fundamentos para una 

psicología positiva contemplativa” i presentació del llibre “Psicologia Positiva 
Contemplativa”. Ausiàs Cebolla. Universitat de València. 

 9 març: Taller “Del mindfulness al bienestar: introsucción a un entrenamiento en 
bienestar basado en prácticas contemplativas”. Ausiàs Cebolla. Universitat de 
València. 

 24-25 abril: “Quietud y presencia: el bienestar de la atención consciente”. Denko 
Mesa. 

 Coordinació amb els grups de treball de 
mindfulness de Mallorca i Menorca. 

 Consolidació de la pràctica individual i com a 
grup. 

 Informació sobre cursos i retirs. 
 Informar a la resta de col·legiats i d’altres 

professionals del sector sobre activitats 
diverses relacionades: local, nacional i 
internacional (ponències, congressos, 
pràctiques, cursos, etc.). 

 Continuar amb la tasca divulgativa i formativa 
del mindfulness a tots els àmbits possibles en 
col·laboració amb l´Associació Balear de Mindfulness i en col·laboració amb el COMIB 
via Zoom: 

 Mindfulness i compassió. Novembre i desembre de 2020. 
 
PROPOSTES EIVISSA 2021 

 7 de maig: Conferència “Mindfulness y bienestar psicológico: fundamentos para una 
psicología positiva contemplativa” i presentació del llibre “Psicologia Positiva 
Contemplativa”. Ausiàs Cebolla. Universitat de València. 

 8 de maig: Taller “Del mindfulness al bienestar: introsucción a un entrenamiento en 
bienestar basado en prácticas contemplativas”. Ausiàs Cebolla. Universitat de València. 

 Juny (sense tancar data definitiva): “Quietud y presencia: el bienestar de la atención 
consciente”. Denko Mesa. 
 
 

5.6.  GRUP DE TREBALL: PSICOONCOLOGIA, CURES 
 PAL·LIATIVES I DOL 
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A l'any 2015 es va constituir el grup de 
“Psicooncologia, cures pal·liatives i dol” per tal 
d’unificar i homogeneïtzar l’atenció psicològica que 
tant el pacient com la família han de rebre a la nostra 
Comunitat Autònoma.  
Les persones que formen el grup provenen tant de 
l’àmbit públic, com privat i/o associatiu per tal 
d’assegurar la màxima cobertura d’atenció a aquests 
malalts (tant infantils com adults).  
 
REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOONCOLOGIA, 
CURES PAL·LIATIVES I DOL” REALITZADES EN 2020:  
Les sessions de l'any 2020 s'han realitzat en les següent dates:  

 24 gener 2020 
 4 maig 2020 
 9 juliol 2020 

 19 octubre 2020 
 16 novembre 2020 
 14 desembre 2020 

 
ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2020 

 Seguim amb la difusió entre els membres de les activitats i la formació relacionada amb 
la temàtica psicooncologia, cures pal·liatives i dol.  

 S'han proposat i gestionat activitats formatives, com “La gestió del dol en centres 
educatius” i “El proceso de duelo. Nuevos modelos de intervención I y II”.  

 Sessions de supervisió entre els membres del grup.  
 
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2021:  

 Implementar una nova dinàmica de reunió basada a compartir recursos, així com posar 
al dia a la resta de membres respecte a les activitats desenvolupades pel grup i el 
desenvolupament de sessions clíniques d'interès per als membres. 

 Continuar amb el pla de formació per a professionals. 
 Visibilitzar la figura del psicooncòleg com a professional de la psicologia especialitzat. 
 Participació en el 9 Congrés de la Societat Espanyola de Psicooncologia. 

 
 

5.7.  GRUP DE TREBALL: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A 
 L’ÀMBIT FAMILIAR (ARCF) 
 
El grup de treball es va crear el 23 de novembre de 2015 amb la motivació d'estudiar i dinamitzar 
temes i àrees que reflecteixin la situació actual de la psicologia en l'àmbit de la família. 
 
L'objectiu del grup de treball és estudiar els aspectes de 
caràcter psicològic i piscosocial que ajudin a les famílies i 
als professionals que treballen amb elles, a solucionar els 
conflictes que puguin sorgir i proporcionar així una millor 
qualitat de vida a tots els seus membres, així com 
promoure valors, actituds, i comportaments saludables i 
responsables, que afavoreixin el desenvolupament sa 
dels seus fills. Si bé enguany es posa l'accent que els 
objectius del grup se centren en ajudar pares i mares a 
exercir les seves competències parentals de manera 
intel·ligent, centrant-nos en la resolució positiva de conflictes en les diferents fases del 
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desenvolupament infantil i adolescent, així com en relació amb el maneig dels canvis 
estructurals pels quals pugui passar la família. 
 
Durant el 2019 el grup s'ha dedicat les seves trobades a promoure la figura del coordinador de 
parentalitat i s'ha posat en comú la importància de documents relacionats amb aquesta figura 
com el “Document base per al desenvolupament de la coordinació de parentalitat I fòrum 
d'experts per al desenvolupament de la coordinació de parentalitat i la gestió de l'alta 
conflictivitat familiar” de M. Rosales, R. Fernández i F. Fariña. 
 
S'ha intentat la creació en la web del col·legi d'una Llista Oficial de Psicòlegs/ogues amb formació 
en coordinació de partentalitat del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, i s'han 
proposat els requisits per a poder formar part d'aquest llistat. 
 
S'ha realitzat un curs de "Intervenció a domicili per a famílies disfuncionals: valoració de la 
família, definició d'objectius d'intervenció, disseny d'actuacions tècniques, avaluació de 
progressos i presa de decisions”, dirigit als psicòlegs que vulguin realitzar intervencions a 
domicili. Lamentablement no s'ha pogut dur a terme la formació prevista per al 2020 a través 
del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) en “Especialista en Coordinació de 
Criança”.  
 
ACCIONS QUE ES PLANTEGEN REALITZAR DURANT EL 2021 
S'han proposat dues formacions, una en relació amb la teràpia breu estratègica en relació amb 
la violència filio-parental, i una altra relacionada amb la part més aplicada del treball del 
coordinador de parentalitat (casos pràctics i redacció d'informes per a l'àmbit judicial i plans de 
criança). 
 
També s'acorda promoure la formació en habilitats parentals i resolució de conflictes per a pares 
immersos en conflictes judicials, o en separacions sense intervenció de la justícia. Per a això 
s'acorda estudiar durant l'any 2021, quines formacions publiques i privades existents avui dia i 
quins requisits són necessaris per a poder-les dur a terme, per a decidir en què temes en relació, 
i sobre la base d'això decidir quines formacions alternatives es podria proposar dur a terme i 
amb quines entitats. 
 
 

5.8.  GRUP DE TREBALL: INTERVENCIÓ I ATENCIÓ 
 PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT SOCIAL 
 
RESUM DE LES ACTIVITATS DEL “GRUP D'INTERVENCIÓ I ATENCIÓ PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT 
SOCIAL” REALITZADES EN 2020: 
 
L’any 2020 ha estat l’any de la crisi sanitària 
provocada per la COVID 19. Un any complicat, on 
tota la població mundial s’ha vist afectada per 
l’aparició sobtada d’un fenomen inesperat. La 
pandèmia no només ha tengut conseqüències a 
nivell de salut sinó que també ha deixat de manifest 
les febleses socials, econòmiques i personals del 
nostre sistema. S’han dut a terme mesures 
extraordinàries; ens hem de moure en un terreny 
entre les llibertats individuals i el benestar comú. 
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Dins aquest marc, la psicologia té un paper rellevant en el maneig de les conseqüències 
psicosocials i concretament, la psicologia social ens ajudarà a emmarcar els fenòmens provocats 
per la COVID i ens donarà claus per aportar solucions efectives als problemes psicosocials 
derivats de la pandèmia. 
 
COORDINACIÓ DEL GRUP DE TREBALL 
Durant el 2020 no s’han realitzat reunions presencials del grup GIAPAS, no obstant les integrants 
hem seguit en contacte aprofitant les noves tecnologies, sobretot el grup de WhatsApp en 
coordinació amb la vocal de Psicologia Social. 
 
Els temes principals dels contactes han estat: 

1. Aclarir el procediment per sol·licitar l’Acreditació Nacional de Psicòleg/oga Expert/a en 
Psicologia de la Intervenció Social segons els documents de la Comissió Nacional 
d’Acreditació personal del COP. 

2. Compartir informació de recursos específics sobre COVID adreçats a la població general 
en referència a suport psicològic i a mesures politicosocials així com  iniciatives 
voluntàries per minvar els efectes biopsicosocials provocats per la COVID. 

3. Compartir ofertes de feina que s’han generat per cobrir la demanda de professionals de 
la psicologia derivat de la pandèmia. 

4. Compartir eines i recursos professionals per poder afrontar les noves demandes 
generades per la crisi sanitària (instruccions sobre teletreball, manuals d’autocura 
professional, manuals per intervenció no presencial amb els usuaris-clients, articles 
científics, conferències...). 

5. Compartir les experiències personals en referència als serveis on realitzam atenció 
psicològica, informació sobre noves tasques i funcions, afrontament de noves 
demandes, respostes a necessitats psicosocials, etc.  

6. Elaborar conjuntament propostes formatives pel pla de formació del COPIB. 
 
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2021: 
El grup s’ha mantingut i ha estat actiu, malgrat no haver pogut fer reunions presencials, per això 
consideram que durant el 2021 seguirem fent feina conjunta.  
A nivell personal, les càrregues de feina s’han multiplicat per poder donar resposta a la població 
que ha acudit als nostres serveis a causa de la problemàtica econòmica i social derivada de la 
pandèmia. Les professionals que integram el grup ens trobam en una situació de fatiga ja que 
duim un any d’intervencions intenses, generades per emergències psicosocials que necessiten 
resposta quasi immediata. Sabem que la intervenció psicològica en àmbit social és ara més que 
mai tan essencial com la intervenció sanitària, educativa i política i per això estam motivades a 
continuar fent feina des del grup de treball conjuntament amb la Vocalia de Psicologia Social. 
 
 

5.9.  GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ 
 
Durant l'any 2020, el grup de treball de Psicologia de l’Educació ha continuat amb els objectius 
a mig-llarg termini de difusió de cursos, formacions i tallers per oferir-los als diferents centres 
educatius de les Illes Balears (privats, concertats i públics) i la consolidació de la Psicologia de 
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l’Educació com una àrea fonamental al COPIB i a la 
nostra Comunitat Autònoma. El grup segueix sent un 
espai de reunió des d'on poder discutir i compartir 
protocols i materials per a la pràctica dins l’educació 
entre els professionals de les Illes que treballen des 
d’aquest model.  
Durant aquest any i aprofitant la crisi sanitària de la 
COVID-19, hem escrit un article per a l'Anuari de 
l'Educació de les Illes Balears de la UIB que s’ha 
publicat, on defensàvem el paper del psicòleg 
educatiu en temps de pandèmia. A més de participar en diverses entrevistes per a la televisió i 
els diaris.  
 
REUNIONS DEL “GRUP DE PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ” REALITZADES EL 2020: 
Oficialment, hem fet tres reunions en les següents dates:  

 1a reunió: 17 de febrer de 2020. 
 2a reunió: dia 30 de setembre de 2020.  
 3a reunió: 18 de novembre de 2020.  

 
Però, hem d'assenyalar que hem fet reunions extraoficials per a la creació de l'article durant uns 
quants mesos.  
 
ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2020: 

 Obertura del grup de treball a totes les persones col·legiades interessades en la 
psicologia de l’educació.  

 Proposició i recol·lecció de les noves accions i projectes relacionats amb la psicologia de 
l’educació, incloent accions formatives i divulgatives per a pares, alumnes i/o 
professionals.  

 Formalització dels tallers: objectius, preus, quantitat d’hores, continguts, etc.  
 Recopilació dels objectius i la normativa de la Psicologia Educativa.  
 Redacció d’una carta de presentació i del correu electrònic per als instituts, col·legis, 

Amipes, etc., incloent una explicació del perfil del psicòleg educatiu.  
 Creació de l’article “La importància del professional de la Psicologia Educativa en  

temps de pandèmia” per a l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears de la UIB.  
 Entrevistes per a IB3 i per a diferents diaris on defensàvem les vivències dels estudiants 

davant el confinament i la crisi sanitària  
 
ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2021: 

 Ser un espai de trobada entre els professionals de l’educació per tal de garantir la 
qualitat assistencial quan es treballa des del marc de la psicologia de l’educació.  

 Seguir oferint a les Illes cursos, tallers i formacions amb professionals qualificats per a 
alumnes, pares i docents de escoles, col·legis, instituts, etc.  

 Formació i realització de nous cursos, tallers i formacions.  
 Fomentar i fer difusió de la psicologia de l’educació en els mitjans de comunicació  

per tal d’afavorir el coneixement de la disciplina com a mitjà de formació i coneixement.  
 
 

5.10. GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA ONLINE I  
 SOCIETAT DIGITAL 
 



 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2020 Pàgina 37 
 

 Constitució del grup 03/04/2020. 
 Reunions mensuals del grup de treball 

teoricopràctiques. 
 Revisió de plataformes professionals per a la 

pràctica en línia. Es convida a dos especialistes. 
 Entrega de guies de referència per l'exercici de la 

telepsicologia. 
 Organització d'informació amb aspectes legals i 

tecnològics necessaris per ús de tecnologies 
digitals en la pràctica professional. 

 Organitzats dos tallers oferts pel COPIB a col·legiats/des el 2020: telepsicologia i 
ciberseguretat. 

 Participació a les jornades virtuals de noves tecnologies del COP. 
 Co-organització del II Congrés Internacional en Salut Mental Digital. 

 
OBJECTIUS 2021:  

 Continuar amb les reunions mensuals del grup de treball. 
 Promoure entre professionals de la psicologia i societat el desenvolupament de 

competències digitals pel benestar i la salut mental en entorns en línia. 
 
 

5.11. GRUP DE TREBALL: NEUROPSICOLOGIA 
 
REUNIONS REALITZADES PEL GRUP: 
Les reunions realitzades ha estat una, duta a terme el 
17/11/2020. A causa de circumstàncies de salut de 
l'excoordinador Jaume Pomar i per la condicions de pandèmia 
que hem viscut l’any passat. Així mateix, s'ha anat informant els 
membres del grup sobre reunions més informals i contacte per 
correu electrònic, videoconferències i personals amb els 
diferents membres del grup quan s'ha requerit. 
 
COMPONENTS: 
A data 17/11/2020, després de la reunió mantinguda amb els diferents membres del grup 
mitjançant videoconferència, s'exposa de manera voluntària les baixes dels membres 
fundacionals Jaume Pomar Pons i Pilar Andrés Benito. Després d'una setmana de reflexió per als 
diferents membres del grup queden com a representants del GT-NPS: 

 COORDINADOR: José Ángel Rubiño Díaz (B-01648) 
 VICECOORDINADOR: Melania Zapata Moreno (B-02729) 
 La resta dels vocals continuen els mateixos: 

- B-02364  Pilar Andrés Benito  
- B-02183  Jaume Pomar Pons   
- B-01286  Catalina Mª Llompart Mateu  
- B-01463  Maribel Adrover Rodríguez  
- B-01248  Serafí Jiménez Rodríguez   
- B-01408  Silvia Martínez Sogorb   
- B-00395  Mateu Servera Barceló   

 
Durant el 2020, es proposa i aprova en el GT-NPS els següents col·legiats que han manifestat 
interès en el grup i que han enviat curriculum vitae segons petició: 
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A 10 de desembre de 2020, el nombre de membres del GT-NPS és de 34 membres inscrits actius. 
 
Es deixa de manera contínua la possibilitat d'incorporació dels col·legiats que tenguin interès i 
estiguin relacionats amb la neuropsicologia de la nostra comunitat perquè formin part del GT-
NPS per al 2021. 
 
PLA DE TREBALL 2020: 

 A data de 17/11/2020 es duu a terme reunió mitjançant videoconferència entre els 
diferents membres del grup (acta enviada). 

 Diferents membres del GT-NPS, acudeixen els dies 5-7 de març de 2020 al XII Congrés 
Nacional de Psicologia FANPSE a Sevilla, on s'exposen diferents treballs tipus pòster: 

-Avanços en l'ús de la prova de memòria associativa (FNAME) per al diagnòstic 
precoç de la deterioració cognitiva en la població Espanyola. 
-La síndrome de Susac: presentació d'un cas clínic.  

 No es realitza cap reunió presencial, com regularment s'ha fet a causa de les 
circumstàncies de pandèmia i malaltia de Jaume Pomar. Durant aquest any s'han 
mantingut contactes i reunions més informals i per correu electrònic entre els vocals del 
grup.  

 S'atén i dona informació per via telemàtica 
sobre la neuropsicologia i les seves sortides 
professionals a estudiants de grau de 
Psicologia de la UIB i als col·legiats 
interessats i han estat derivats per part del 
COPIB. 

  Es facilita que els professionals del grup 
preparin sessions clíniques amb casos clínics 
variats i serveixin de base per a generar una millor preparació i coneixements dels 
nostres membres. 

  Els esforços duts a terme durant aquest any han estat destinats a consolidar i continuar 
desenvolupant el GT-NPS considerant els nostres objectius tant en neuropsicologia 
d'adults com infantojuvenil.  

 Durant reunions telemàtiques, es tracten temes relacionats amb noves incorporacions 
de col·legiats al nostre grup. A més, pretén acordar i dur a terme activitats formatives i 
socials, tant per als membres del grup com la resta de persones interessades en la seu 
del COPIB i d'aquesta manera donar visibilitat al nostre grup de treball. 
 

PLA DE TREBALL 2021: 
 Es planificaran 4 reunions, una per trimestre. S'estima que cada reunió tengui una 

durada de 2 hores. S'augmenten el nombre de reunions per al 2021 a causa de la 
importància dels temes a tractar, la qual cosa comportarà organització, acords i 
compromisos entre els diferents membres del GT-NPS. En cada reunió es durà a terme 
el següent ordre del dia: en primera hora sessió clínica formativa i la segona hora es 
parlaran d'aspectes relacionats amb el desenvolupament de la neuropsicologia: 

Núm. 
COL·LEGIAT NOM I LLINATGES ADREÇA, TEL. I CORREU ELECTRÒNIC 

DATA 
D’INCORPO
RACIÓ 

B-03105 Niniña Jensen 
Actualment treballa en el Gabinet ‘Intelecta 
Neuro’ com a PGS i com a neuropsicòloga 
clínica.  

21 de febrer 
de 2020 
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-La Secció de Neuropsicologia en el COPIB: Estructura, organització i funcions de la 
Secció. 
-La Comissió de Valoració autonòmica sobre l'Acreditació en neuropsicologia (COVA): 
permetrà agilitar el procés de valoració i acreditació dels nostres neuropsicòlegs/ogues 
de les Illes Balears. 
-Societat Balear de Neuropsicologia: Estructura, organització i funcions. 

 El GT-NPS, proposa a la junta del COPIB, per a aprovació dins del pla de formació anual 
del 2021, dues propostes formatives: 
- Curs: Demència d'Inici Precoç a través d'un Cas Clínic, que impartirà la neuropsicòloga 
Mireia Salas i Cortés sobre el mes de juny de 2021 (s'adjunta proposta). 
- Curs: Aportacions de la musicoteràpia a la rehabilitació neuropsicològica, que impartirà 
el musicoterapeuta Manuel Sequera Martín al maig de 2021 (s'adjunta proposta). 

 Es continuarà atenent i donant informació sobre la neuropsicologia i les seves sortides 
professionals als estudiants de grau de psicologia de la UIB i als col·legiats interessats 
que contactin directament amb el grup o derivats del COPIB.  

 Es facilitarà que els professionals que estiguin dins del grup 
preparin sessions clíniques per a la presentació de casos 
clínics variats i que puguin servir de base per al 
desenvolupament del coneixement i preparació dels 
membres del grup.  

 Els esforços i aportacions dels diferents membres del grup 
estaran destinats a consolidar i donar continuïtat de manera 
immediata al GT-NPS, a la creació i desenvolupament de la 
Secció de Neuropsicologia en el COPIB i la Societat Balear de 
Neuropsicologia. Tot això, per a abordar els objectius de la neuropsicologia de l'adult i 
infantojuvenil en el territori Balear, així també tenir l'oportunitat d'establir sinergies i 
comunicació amb altres grups de neuropsicologia dels diferents Col·legis Oficials de 
Psicologia del territori Nacional. 

 Així un altre objectiu important és organitzar activitats de caràcter formatiu i social, tant 
per als membres del grup com de forma generalitzats a les persones interessades per a 
conèixer-nos en el COPIB i, en aquest sentit, donar visibilitat al nostre grup de treball.  

 Es recorda i s'obre l'oportunitat als diferents membres del grup la necessitat de noves 
aportacions, millores, idees i recursos que ens permeti continuar desenvolupant la 
neuropsicologia a les Illes Balears. 
 

 

5.12. GRUP DE TREBALL D’ESTUDIS DEL VINCLE AFECTIU 
 
CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’ESTUDIS DEL VINCLE AFECTIU 
L’any 2020 es va sol·licitar oficialment al COPIB la creació del grup de treball d’estudis del vincle 
afectiu. La petició va sorgir d’un grup de professionals col·legiats que varen detectar la necessitat 
que els professionals i estudiants de Psicologia coneguin un marc teoricopràctic que té un 
bagatge de cinc dècades d’investigació científica arreu el món, la qual cosa suposa una validació 
transcultural gairebé universal. 
Els objectius que es plantegen en aquest grup de treball són el següents: 

 Promoure el coneixement dels estudis de vincle afectiu als professionals i estudiants de 
Psicologia 
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 Promoure la pràctica professional 
psicològica des de la evidència científica 
dels estudis del vincle afectiu 

 
Aquests objectius es volen assolir des de les 
següents activitats: 

 Reunions periòdiques obertes als 
professionals i estudiants 

 Activitats formatives 
 
Durant l’any 2020 no va donar temps a realitzar cap activitat donat que el grup va ser creat al 
darrer mes de l’any. 
 
La primera reunió es va fer el 23 de gener de 2021 
 
 

5.13.  GRUP DE TREBALL D’INVESTIGACIÓ, PREVENCIÓ I 
 ASSISTÈNCIA A LA CONDUCTA SUÏCIDA (GTIPACS) 
 
REUNIÓ: 
La primera i única reunió com a coordinadora del GT va ser el dia 1 de desembre de 2020. 
 
S'ha donat la benvinguda als nous integrants que s’uniren a aquesta reunió, cada membre va fer 
la seva pròpia presentació, i s'han esmentat projectes del passat sense arribar a concretar cap 
objectiu per falta de temps. 
 
INTEGRANTS DEL GRUP 
Jennifer Prata  (B-02434) (coord.) 
Patricia García Pazo (B-01352) 
Ángela Andújar Cádiz (B-01634) 
Josep Ramon Ortega (B-03018) 
Agne Brand (B-02812) 
Adelina Sastre Moyá (B-01693) 
Fernando Pérez Pacho (B-0202) 
José Riojano (Pre B-00005) 
 
 

5.14.  GRUP DE TREBALL DE PSICOLOGIA  
 
ACTIVITATS:  
Durant el 2020 el Grup de Psicologia Perinatal ha 
realitzat 3 reunions. 
Els temes tractats a les reunions han estat entre 
d’altres: Fitxar els objectius del Grup de Treball; 
planificació de les reunions; compartir propostes 
de temes, casos clínics i articles d’interès; seguir 
visibilitzant la psicologia perinatal de cara al 
internacional de l’erradicació de la violència contra 
la dona; planificació dels temes a tractar a properes 
reunions, repartiment de tasques 
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6.  ACTIVITATS DEL COPIB 
 

6.1.  CONVENIS I PROGRAMES AMB INSTITUCIONS 
 

 Capacitació agents policia local que porten armes de foc. 
 Torn d’ofici Jutjats i Tribunals. 
 Servei de suport psicològic a persones en situació d’emergència a les Illes Balears. 
 
 Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i el Consejo General de COPS amb 

el COPIB per la prestació d’assistència psicològica en les oficines d’ajuda a víctimes del 
delicte. 

 Programa d'Assessorament i Suport Psicològic a Menors Víctimes de Violència entre 
Iguals. 

 Conveni de col·laboració amb el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
i Ministeri de Justícia per la emissió 
d’informes pericials. 

 Programa de sensibilització en la prevenció 
de la conducta suïcida en col·lectius 
vulnerables. 

 Fundació per l’Esport Balear. 
 Conveni amb Sanitas. 
 Programa amb Associació d’inència Anal. 

 
 

6.2.  ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I 
 ASSOCIACIONS 

 
 ABIE. Associació Balear de Suport a la Infància i el seu entorn. 
 AECC. Associació Espanyola Lluita contra el Cancer. 
 . Associació de Lluita Antisida Balears. 
 Associació Balear de Mindfulness. 
 Associació d’amics del poble Saharauí. 
 Associació Tardor. 
 Associació Unificada de la Guàrdia Civil. 
 Ben Amics. Associació de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i 

Intersexuals de les Illes Balears. 
 Calidoscopi. 
 Creix. 
 EBAP. Escola Balear d’Administracions Públiques 
 GEPIB.  
 IBD. Institut Balear de la Dona. 
 La Sonrisa Médica 
 Médicos del Mundo 
 PALMA Gabinete Psicoanalítico. 
 SBGG. Sociedad Balear de Geriatría y Gerontología  
 Sar Quavitae. 
 S’Hort Vell. Centre Eqüestre. 
 Programa amb Associació d’Incontinència Anal. 



 

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL COPIB 2020 Pàgina 42 
 

6.3.  ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS I 
 ALTRES 

 
 Banc de Sabadell.  
 Bankia.  
 Corredoria d’Assegurances Broker’s 88.  
 EOS. o de Orientación Psicológica Asociados. 
 Iuris Global Risk. Corredoria d’Assegurances. 
 IVI Illes Balears (Clínica de Reproducció 

Assistida i Fertilitat 
 La Caixa. 
 Protecmir. Protecció Base de Dades. 
 Rtv Notycias-Tic Alfa. 
 TEA Ediciones.  
 Asisa.  
 Conveni amb Sanitas.  

 

6.4.  COL·LABORACIONS DEL COPIB AMB ACTIVITATS 
 FORMATIVES I PROJECTES D’INTERVENCIÓ 
 

 I Jornades de Conducta Suïcida en la població infantil i juvenil, promogudes pel Govern 
de les Illes Balears a través de la Oficina de Salut Mental de les Illes Balears  (OSMIB) i 
de la Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) (Palma, 21 de març). 

 VII Convenció de l’Associació de Psicòlegs Forenses de l’Administració de Justícia (28 i 
29 març). 

 LII Assemblea General del CEP-PIE. Col·lectiu Estudiants de Psicologia (març). 
 XXVI Jornades de Psicologia de l’Associació de Representants de Psicologia UIB (març). 
 I Jornada Balear d’Educació i Mindfulness organitzada per l’Associació Balear de 

Mindfulness (Eivissa 18 i 19 d’octubre). 
 Avals i recolzament per les XI Jornades Nacionals de Psicologia contra la Violència de 

Gènere (22 i 23 de novembre). 
 La Sonrisa Médica. Selecció de professionals del Pla de Formació Psicològica per als 

Pallassos. 
 Acord de col·laboració amb la Fundació per l’esport per oferir formació pràctica als 

professionals col·legiats i col·legiades. 
 Associació Internacional de Psicologia Aplicada al Futbol (AIPAF). 
 Conveni amb Estel de Llevant per promoure accions divulgatives i formatives en l’àmbit 

de la Psicologia i la Salut Mental. 
 
 

6.5.  REPRESENTACIÓ DEL COPIB EN INSTITUCIONS 
 

 Comissió Tècnica d’Acollida als Refugiats. 
 Observatori Jocs online. 
 Comitè d’Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears i 

Comitè d’Ètica Assistència. 
 Consell Municipal de Model de Ciutat 
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 Consell de Serveis Socials de Mallorca, Menorca i Eivissa/Formentera.  Consells 
Insulars. 

 Consell de Serveis Socials (Infància i Família). Govern de les Illes Balears. 
 Consell Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de Palma. 
 Consell de Salut de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears. 
 Comissió de Formació Continuada. Govern de les Illes Balears. 
 GEPIB. Grup d’estudi de la Prostitució a les Illes Balears. UIB-ICAIB-IBD i altres. 
 Mesa d’Habitatge Social de Mallorca i Menorca 
 Observatori per a la Igualtat (IBDONA); Observatori de les Persones Majors de 

Mallorca. IMAS. Consell de Mallorca; Observatori de Suïcidi. 
 Pla Estratègic de Salut Mental. 
 Pla Municipal d’Infància i adolescència. 
 Comissió d’Innovació en la Prevenció Comunitària.  
 Taula per a l’elaboració i coordinació del Pla Autonòmic contra el Tràfic de dones i 

Nines amb Fins d’Explotació Sexual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.6.  FORMACIÓ 
 

6.6.1. CURSOS  
 
Durant 2020, el COPIB ha realitzat 20 cursos: 8 presencials i 12 en línia. Els 
assistents totals han sigut: 442 col·legiats/des, 32 provinents d’altres 
professions i 61 estudiants. 
 
 

Nom de l'activitat Data d’inici 
 

Durada 
   

Col·legiats 
Col 

Eiv./Men. 
Altres 
prof. 

Estudiants Ocupació 

2020_01_16 MA CURS PRESENCIAL 
MANEIG D’EMERGÈNCIES 
PSICOLÒGIQUES DURANT I DESPRÉS 
D’ESDEVENIMENTS EXTREMADAMENT 
ESTRESSANTS  

16/01/2020 5 23   1 24 

2020_01_17 EI CURS PRESENCIAL 
INTERVENCIÓ EN CRISI AMB VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE I MULTICULTURALITAT I 
DOL EN LES DIFERENTS RELIGIONS  

17/01/2020 16 10   1 11 

2020_01_24 MA CURS PRESENCIAL 
TERÀPIA GRUPAL EN ELS PACIENTS 
AMB TRAUMATITZACIÓ COMPLEXA  

24/01/2020 14 27 1 1 1 30 

2020_01_31 ME CURS PRESENCIAL 
RESCAT EN INTENT DE SUÏCIDI EN CURS 
LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN 
L’ESCENARI I PER TELÈFON  

31/01/2020 
 

16 
 

14    20 

2020_02_07 MA CURS PRESENCIAL 
PSICOLOGIA I TERÀPIA ONLINE 07/02/2020 10 11 1  3 15 
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2020_02_08 EI CURS PRESENCIAL 
MINDFULNESS, PSICOLOGIA COGNITIU 
CONDUCTUAL I TERÀPIES DE TERCERA 
GENERACIÓ  

08/02/2020 4 5 1  1 7 

2020_02_14 MA CURS PRESENCIAL EL 
PROCÉS DE DOL, APROXIMACIÓ A 
NOUS MODELS D’INTERVENCIÓ (I)  

14/02/2020 10 17    17 

2020_03_13 MA CURS PRESENCIAL EL 
PROCÉS DE DOL, APROXIMACIÓ A 
NOUS MODELS D’INTERVENCIÓ (II)  

13/03/2020 10 15    15 

2020_05_23 CURS ONLINE       VINCLE I 
TRAUMA EN SITUACIONS D’ESTRÈS. 
EFECTES DEL CONFINAMENT I ACCIONS 
POSTERIORS 

23/05/2020 4 33  1 2 36 

2020_05_26 CURS ONLINE 
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AMB 
PÈRDUES PERSONALS I 
ECONOMICOLABORALS,RESILIÈNCIA I 
GESTIÓ DEL CANVI A CONSEQÜÈNCIA 
DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA 

26/05/2020 4 50  2 1 53 

2020_06_09 CURS ONLINE 
INTRODUCCIÓ AL HUMAN RESOURCES 
ANALYTICS (HRA) 

9/06/2020 6 9  2 1 12 

2020_06_15 CURS ONLINE ABORDATGE 
DE L’AUTOPROTECCIÓ PSICOLÒGICA 
DELS PROFESSIONALS SANITARIS I 
D’EMERGÈNCIES A CONSEQÜÈNCIA DE 
LA COVID 19 

05/06/2020 4 54  2 4 60 

2020_10_16 CURS ONLINE 
EL DIBUIX COM A TÈCNICA 
DIAGNÒSTICA I D’INTERVENCIÓ 

16/10/2020 8 22   5 27 

2020_10_24 CURS ONLINE 
COM GESTIONAR EL DOL EN EL CENTRE 
EDUCATIU 

24/10/2020 5 24  7 10 41 

2020_11_11 CURS ONLINE   
LA COMPASSIÓ COM EINA DE CURA I 
AUTOCURS 

11/11/2020 5 25   3 28 

2020_11_18 CURS ONLINE 
L’ENVELLIMENT EN PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I 
DESENVOLUPAMENT 
 

18/11/2021 5 14  2  16 

2020_11_21 CURS ONLINE 
ALTES CAPACITATS: MESURES 
D’INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA I 
SOCIO-EMOCIONAL 

21/11/2020 4 19  1 6 26 

2020_11_25 CURS ONLINE 
INTERVENCIÓ TELEFÒNICA EN 
CONDUCTES SUÏCIDES EN CURS I 
COMUNICACIÓ NO VERBAL NO 
CONSCIENT 

25/11/2020 5 44  11 11 66 

2020_11_28 CURS ONLINE 
INTERVENCIÓ A DOMICILI PER A 
FAMÍLIES DISFUNCIONALS: VALORACIÓ, 
INTERVENCIÓ, ACTUACIONS 
TÈCNIQUES, AVALUACIÓ I PRESA DE 
DECISIONS 

28/11/2020 5 18   8 26 

2020_12_02 CURS ONLINE 
COMUNICACIÓ ASSERTIVA I EFICAÇ 

02/12/2020 5 8  3 4 15 
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6.6.2 SESSIONS CLÍNIQUES 
 
Durant el 2020 el COPIB ha realitzat  2 sessions essent 41 els assistents  
 

Nom de l'activitat Data Inici 
 

Durada 
   

    Ocupació 

2020_03_05 SESSIÓ CLÍNICA  PRESENCIAL 
ASDICCIÓ EN DONES I ESTIGMA SOCIAL: 
DIFERENTS TIPOLOGIES DE CASOS 

03/05/2020 1,5     21 

2020_03_12 SESSIÓ CLÍNICA PRESENCIAL 
PERSPECTIVA DE GÈNERE I ADDICCIÓ EN 
DONES MENORS/ ADOLESCENTS 

12/03/2020 1,5     20 

 
 

6.6.3 ALTRES ACTIVITATS 
 
Durant 2020. el COPIB ha realitzat 10 sessions de cinefòrum, 25 
sessions de mindfulness, 2 col·loquis i 2 taules rodones 
 

 
 

Nom de l'activitat       TOTAL 

CINEFÒRUM       10 

SESSIONS MINDFULNESS       25 

COL·LOQUIS       2 

TAULA RODONA       2 
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7. REUNIONS AMB EL CONSEJO GENERAL DE LA  
 PSICOLOGIA D’ESPANYA 
 
Al llarg de l’any 2020 s’han tingut un total de 10 reunions amb l’assistència del Degà del COPIB 
on s’han tractat temes relacionats amb la professió, tant a nivell col·legial com institucional. 
 
7.1.   Dates de reunió Junta General  

 27 de juny de 2020  
 25 de juliol de 2020 

 12 de desembre de 2020 

 
7.2. Dates reunions Junta de Govern  

 22 de febrer de 2020 
 4 d’abril de 2020 
 8 de maig de 2020 
 27 de juny de 2020 
 25 de juliol de 2020 
 24 d’octubre de 2020 
 12 de desembre de 2020 

 
 

8. BORSA DE TREBALL 
 
Durant l’any 2020 s’han publicat en total 33 ofertes de treball a través 
de la web del COPIB, havent 4.469 accessos a dita borsa de treball. 
 
 
 
 

9.  SERVEI D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 PROFESSIONAL (SOAP) 
 
El Servei d’Orientació i Assessorament 
Professional va començar el seu 
funcionament el mes de març de 2000, 
principalment com una necessitat d’ampliar 
els serveis que podia oferir el COPIB als/a les 
col·legiats/des o a aquelles persones que es 
trobaven en el darrer cicle o curs de la 
formació universitària de Psicologia, que 
volguessin informar-se sobre les diferents 
sortides professionals o sobre aquells 
aspectes relacionats amb el 
desenvolupament de la professió, i també 
per tal d’informar a els/les psicòlegs/ogues d’altres indrets d’arreu del món o de la Península 
que estiguessin interessats/des en poder exercir la professió a la nostra Comunitat. 
 
Al llarg dels darrers anys de funcionament del servei (SOAP), hem pogut constatar com s’ha 
anat convertint amb un servei de consulta sobre diferents aspectes de la nostra professió, i 
emprat fonamentalment per col·legiats/des que exerceixen la professió i per alumnat o també 
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per usuaris/àries dels serveis de psicologia que han tengut qualque dificultat amb els/les 
professionals que els/les atenien. 
 
Inicialment és un servei que neix amb els objectius següents: 

 Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius a l’inici de l’exercici lliure de la 
professió (temes relatius a l’inici de l’activitat de despatx, obligacions fiscals, 
procediments administratius, etc.). 

 Informar sobre les diferents àrees de treball, sortides professionals i itineraris d’inserció. 
 Orientar sobre altres serveis generals a l’abast de la xarxa comunitària sobre informació 

i orientació per a la col·locació. 
 Orientar sobre la formació que es dona al COPIB, recollir informació sobre noves 

necessitats formatives i fer les propostes adients a la Junta Rectora del COPIB. 
 Informar sobre l’activitat del COPIB, els serveis i programes que es duen a terme i formes 

d’accés. 
 Orientar sobre nous texts de Lleis que tenen relació amb la professió. 

 
Al llarg d’aquests anys de funcionament del servei, les demandes han anat transformant-se 
segons els esdeveniments  més rellevants o que més repercussió han tengut sobre el nostre 
desenvolupament professional, com per exemple qüestions relacionades amb les tramitacions 
per aconseguir l’acreditació com a Psicòleg/oga General Sanitari/ària, segons l’establert a la 
Llei 5/2011 d’Economia social, o els itineraris formatius com ara el Màster en Psicologia Clínica 
i de la Salut per tal d’aconseguir segons l’establert a la Llei 33/2011 General de Salut Pública el 
títol de Psicologia Generalista Sanitària. 
 
L’any 2020 varen ser ateses un total de 181 demandes de 161 persones, 1 es va fer mitjançant 
entrevista personal, 30 telefònica i 130 per correu electrònic. 
 

RELACIÓ DE PERSONES ATESES AL COPIB  

 Homes Dones Totals 

Col·legiats/des 8 76 84 

Estudiants 2 6 8 

Llicenciats/des-Graduats/ades 5 35 40 

Altres COPS 2 3 5 

Persones usuàries 8 16 24 

TOTAL 25 136 161 

 
RELACIÓ DE RESPOSTES A LES DEMANDES 

 Homes Dones Totals 
Presencials 0 1 1 

Telefòniques 1 29 30 

Correus electrònics 24 106 130 

Totals 25 136 161 
 
En el decurs d'aquest exercici s’ha seguit amb el format de resposta a les peticions via e-mail 
als efectes d'una major agilització en la resolució de les demandes. Tot i això, el SOAP sempre 
està obert a entrevistes personalitzades amb els col·legiats/des i usuaris/àries. 
 
De les persones ateses, el desglossament és el següent: 
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 Homes Dones Totals 
Mallorca 14 77 91 
Eivissa  4 14 18 
Menorca 0 13 13 
Península 0 0 0 
Estranger 2 7 9 
Sense determinar 0 6 6 
Totals 5 19 24 

 
De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant entrevista personal  -1 en 
total- ha estat dona. 
De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant entrevista telefònica  -30 
en total- 29 han estat dones i 1 homes.  
De tots/es els/les professionals de la Psicologia atesos/es mitjançant correu electrònic 
- 130 en total- 106 han estat dones i 24 homes. 
 
De les 161 persones ateses, 24 són usuaris/usuàries de serveis de psicologia, de les que 16 han 
estat dones i 8 homes. Aquestes consultes han estat relacionades amb la pràctica i la 
deontologia professional. 40 peticions han arribat de llicenciats/des o graduats/ades en 
Psicologia, de les que 35 han estat dones i 5 homes. 8 peticions han estat d’estudiants de 
Psicologia, de les que 6 han estat dones i 2 homes, i també hem tengut 5 peticions de 
col·legiats/des d’altres col·legis professionals de psicologia, de les que 3 han estat dones i 2 
homes.  
 
A continuació es relaciona amb més detall les demandes efectuades al Servei, recordant que 
no s’estableix el criteri d’una demanda per col·legiat/da, tenint en consideració que una vegada 
que són atesos solen fer més d’una consulta. 
 

Tipus de demandes Homes Dones Total 
Psicologia General Sanitària 2 17 19 
Formació de Post grau 2 16 18 
Inici activitat laboral  8 8 
Llistat de perits  1 1 
Informes psicològics i pericials 1 2 3 
Programa emergències  2 2 
Centre de pràctiques  2 2 
Informació jurídica/legislació  4 36 40 
Oposicions  4 4 
Sortides professionals  7 7 
Acreditació centres sanitaris  2 2 
Funcions del psicòleg  4 4 
Test / material  4 4 
Acreditacions Consell General COP’S  7 7 
Deontologia   2 2 
Coordinadors parentals 1  1 
Homologació titulació estrangera  1 14 15 
Informació fiscal/econòmica 1 5 6 
PIR  2 2 
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Apertura de centre 4 4 8 
Total 25 156 181 

 
 
 

 
DADES COMPARATIVES DELS DARRERS EXERCICIS 

 

Any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Demandes 103 133 343 311 479 154 249 259 217 118 181 

 
 
 

10. EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I  SOCIALS 
 
S’ha continuat amb la visibilització del Col·legi a través de la difusió de continguts i noticies 
d’interès, així com la redacció de texts relacionats amb les activitats organitzades per les 
diferents àrees i Grups de Treball, en les diferents publicacions del COPIB (web, butlletí). 
 
Per altre banda es segueixen publicant noticies en les xarxes socials (facebook, twitter i 
instagram per potenciar la presència de la psicologia a la 
societat.  
 
Continuam utilitzant la tecnologia streaming, amb 
l’objectiu d’aconseguir la participació de col·legiats/des de 
les  illes a reunions i accions formatives. 
 
Es segueix treballant en la web del COPIB en un procés de 
millora continua per facilitar l’accés de tots els continguts 
als col·legiats/des i a la ciutadania en general. 
 
 

10.1 PÀGINA WEB 
 
A continuació posem algunes dades estadístiques significatives en relació a la pàgina web del 
COPIB (www.copib.es) 

 
 

Mes Visitants 
distintos 

Número de 
visitas Páginas Tráfico (GB) 

Enero 4743 7726 109788 9,93 

Febrero 4798 7667 104693 10,24 

Marzo 4909 10430 140020 41,38 

Abril 4238 8277 103861 18,04 

Mayo 4937 7960 99793 15,4 

Junio 4308 6960 83828 13,53 
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Julio 3642 5941 81317 12,71 

Agosto 3095 5136 65525 18,18 

Septiembre 3777 6236 93473 30,84 

Octubre 3938 6530 101718 38,01 

Noviembre 4697 7789 110294 10,87 

Diciembre 3561 5831 74950 6,39 

Total 50643 86483 1169260 225,52 

 
 

 
 
 

10.2 BUTLLETÍ 

 
 
Pel que fa al butlletí informatiu s’han editat al llarg de tot l’any 2020 un total de 88 butlletins 
informatius. 
S’han pujat en total  225 notícies a la web del COPIB mitjançant el butlletí. 
 
 

10.3 XARXES SOCIALS 
 
TASQUES DUTES A TERME 
 
Planificació de continguts en funció de les activitats, reunions i esdeveniments del COPIB, 
utilitzant la informació que arriba del Gabinet de Premsa, de la Junta, del Blog del GIPEC i del 
buidatge sistemàtic de la Newsletter. 
 
Seguiment de xarxes socials (XS) d'institucions, entitats i agents socials per a aprofitar 
moments d'interacció que doni visibilitat al col·lectiu així com vehicular continguts de qualitat 
per al Col·legi. 
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Seguiment i anàlisi de resultats. 
 
Per a aconseguir una comunicació més eficaç d'acord amb les noves formes de consum de la 
informació s'han utilitzat recursos de disseny: 

 Fotografies pròpies i cerca de fotos en bancs lliures de drets 
 Tractament de les fotografies 
 Maquetació de bàners, collage de fotografies i pòsters adaptats a cadascuna de les 

xarxes. 
 Plantilla per seminaris en línia (webinar) adaptable a diferents xarxes 
 Flyer GIPEC 
 Edició de vídeo 

 
Per al disseny s'han utilitzat programes Adobe i per a una millor planificació, programació i 
anàlisi de les publicacions s'han utilitzat la Plataforma SocialGest, Tweeter Analytics i Creator 
Studio. 
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11. GABINET DE PREMSA 
 

EL COPIB MANTÉ UNA PRESÈNCIA CONSTANT 
EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN 2020 
 La pandèmia motivada per la covid-19 i 

les conseqüències psicològiques que està 
ocasionant en la població han contribuït 
a visibilitzar la importància de la 
professió i han tret a la llum les 
mancances del sistema sanitari en 
matèria de salut mental 

 La premsa reconeix el valor del nostre 
col·lectiu professional buscant l'opinió 
del/de la professional de la psicologia per 
a elaborar les seves informacions 
 

En 2020, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha mantingut una presència 
constant en els mitjans de comunicació. La pandèmia motivada per la covid-19 i les 
conseqüències psicològiques que està ocasionant en la població, i pot ocasionar, han contribuït 
a visibilitzar la importància de la professió i han evidenciat les mancances que pateix el nostre 
sistema sanitari en matèria de salut mental. El reconeixement social del col·lectiu professional 
de psicòlegs i psicòlogues té ressò en les informacions publicades durant tot l'any i en 
l'acolliment que han tengut els manifests, notes informatives, opinions i declaracions que s'han 
emès des del departament de Comunicació del Col·legi. Així mateix, es constata un major 
interès pel valor afegit que aporta la Psicologia en diferents àmbits d'interès per a la ciutadania.  
 
En l'exercici anterior el COPIB va emetre 183 notes informatives, comunicats i manifests i va 
gestionar 117 peticions d'intervenció de professionals de la Psicologia per a donar a conèixer 
el treball col·legial tant de manera externa, en mitjans de comunicació, com de manera interna 
entre els col·legiats i les col·legiades, a través de les nostres xarxes i del nostre butlletí 
informatiu.  
 
Per a afavorir la difusió, el gabinet de comunicació del Col·legi manté canals de col·laboració 
directes amb premsa escrita, i mitjans audiovisuals i digitals de les Illes atenent -sempre que 
és possible- a les seves peticions específiques i fent-los partícips de tota la informació que 
genera la institució i que la Junta de Govern considera que pot ser d'interès per a difondre-ho 
a la ciutadana i per a prestigiar i afavorir un major coneixement i de la Psicologia. 
En paral·lel, els responsables de la Junta de Govern han mantengut una comunicació fluida 
amb les principals institucions de la comunitat autònoma (Govern, consells, ajuntaments i 
òrgans dependents) i entitats afins per a estrènyer llaços de col·laboració a través de diferents 
programes i per a informar sobre qüestions d'interès per al col·lectiu com l'obligatorietat de la 
col·legiació; la necessitat de crear més places per a professionals de la Psicologia en àmbits 
com la sanitat pública, i per a promoure la incorporació d'un servei d'atenció psicològica en 
l'Atenció Primària, entre d’altres. 
IMPACTE EN MITJANS  
El conjunt de l'activitat informativa de l'any 2020 s'ha traduït, fins on s'ha pogut comptabilitzar, 
en un total aproximat de 430 impactes informatius de notícies relacionades amb el COPIB 
distribuïts en premsa escrita i digital, ràdio i televisió. L'opinió del professional de la psicologia 
és cada vegada més habitual en programes de televisió i ràdio. Les demandes de mitjans de 
comunicació que es dirigeixen al col·legi cercant l'opinió d'un professional per a completar i/o 
donar cos a les seves informacions no només s'ha consolidat, sinó que s'ha convertit en una 
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pràctica habitual, especialment en programes de televisió i ràdio amb espais per a l'anàlisi i el 
debat. 
 

Premsa escrita i diaris digitals 201 
Manifests institucionals* 19  
Ràdio 123 
Televisió 54 
Gestió reportatges/peticions independents 33 
TOTAL IMPACTES COMPTABILITZATS 430 

*Les xarxes socials també s'han fet eco de les informacions emeses pel COPIB. No es 
comptabilitzen en aquest informe. 
 
COL·LABORACIONS REGULARS 
El nombre de col·laboracions regulars amb mitjans de comunicació es manté respecte a l'any 
anterior.  
 
A nivell estatal, el COPIB informa puntualment de 
la seva gestió i de l'activitat col·legial en els quatre 
números que publica Infocop tant en les seves 
edicions de paper, com digital. 
En l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, el 
Col·legi manté la seva col·laboració de manera 
regular amb la publicació escrita i digital ‘Salut i 
Força’, segons acord de 2016. La publicació 
quinzenal dedica una pàgina per a divulgar les 
informacions que envia puntualment el Col·legi. 
 
Des de 2017, el Col·legi col·labora també de 
manera habitual amb el programa d'IB3 Ràdio ‘Som Grans’, abordant aspectes de la salut i la 
cura psicològica de la gent gran.  
La Junta de Govern valora aquestes col·laboracions ja que contribueixen a mantenir de manera 
ininterrompuda la presència d'experts professionals en els canals de comunicació diaris i 
contribueixen a la difusió d'opinions autoritzades en temes d'actualitat. 
 
ÀREES I TEMÀTIQUES DE DIVULGACIÓ PRIORITÀRIES 
El treball de coordinació, redacció i enviament de comunicats de premsa, així com l'atenció i 
gestió de sol·licituds d'informació específica per part dels mitjans ha tractat sempre de cuidar 
la imatge del Col·legi, defensar als professionals de la Psicologia a les Illes i afavorir la projecció 
pública tant del COPIB, com de tot el col·lectiu, donant visibilitat a la nostra gestió i afavorint 
que s'escolti la veu de professionals de la psicologia de les illes en situacions de rellevància 
pública.  
 
Les àrees de la Psicologia que susciten un major interès mediàtic són la Psicologia 
d'Emergències, la Clínica, Psicologia d'Igualtat i Gènere, Educativa i Psicologia Social. Respecte 
als temes més demandats, en aquest any especialment convuls, les peticions s'han centrat en 
qüestions relacionades amb la salut mental de la població (ansietat, estrès, depressió, fatiga, 
suïcidi, depressió, dol, fòbies…). Així mateix, s'ha detectat una creixent preocupació per 
l'afectació de la pandèmia en la infància i en l'adolescència, en les relacions de parella i en les 
familiars.  
Entre les informacions elaborades pel Col·legi que han tengut major repercussió mediàtica en 
2020 destaquen les relacionades amb les recomanacions dirigides a col·lectius específics i a la 
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ciutadania en general, que es varen emetre durant l'Estat d'alarma i el confinament sense 
precedents que vivim. Encara que la situació desencadenant no és la desitjada, tot això ha 
servit per a prestigiar la labor dels psicòlegs i psicòlogues d'Emergències. 
 
PRESÈNCIA DEL COPIB EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LA CRISI DEL SARS-COV-2 
Només en les setmanes que varen seguir a l'Estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat el 14 
d'abril, motivat per la pandèmia del SARS-COV-2, el COPIB va emetre 13 comunicats oficials i 
el departament de comunicació del Col·legi va gestionar més de mig centenar de peticions per 
a ampliar les comunicacions del Col·legi. 
 
Al marge de les informacions relacionades amb la pandèmia, el COPIB no ha deixat d'opinar 
des de les seves xarxes socials i a través de comunicats sobre qüestions de gran importància 
social, condemnant els lamentables assassinats masclistes de Peguera i Palma; defensant un 
front comú per a erradicar l'estigma en la salut mental, reivindicant la igualtat de gènere i 
alertant del risc de reculada social que suposen naturalitzar les desigualtats per motiu de 
gènere; i fent costat a col·lectius vulnerables (menors, adolescents, persones prostituïdes, gent 
gran, amb pocs recursos, persones LGTBI, amb problemes d'addiccions, etc.).  
 
Així mateix, el Col·legi ha ofert la seva col·laboració a les institucions quan la situació ho ha 
exigit i ha participat en el debat sobre qüestions que han marcat l'agenda política en la 
comunitat autònoma. 
 
AGRAÏMENT 
La Junta de Govern del COPIB vol agrair a tots/es els/les psicòlegs/psicòlogues que han 
intervingut desinteressadament en els mitjans de comunicació que han sol·licitat la 
col·laboració del COPIB, atès les necessitats d'informació del moment, amb bona disposició i 
professionalitat contribuint a la divulgació i al prestigi del nostre col·lectiu professional. 
 
 

12. ASSESSORIA JURÍDICA 
 
OBJECTIUS: 
L'assessoria jurídica del COPIB té com a 
finalitat essencial satisfer el dret dels 
col·legiats a ser assessorats en qüestions 
relacionades amb l'exercici professional i 
en les reclamacions de caràcter judicial o 
extrajudicial que precisin (article núm. 31, 
J i K dels Estatuts). 
 
Aquest servei es presta de forma àmplia 
pel COPIB, comprenent no només 
l'assessorament sobre matèries de 
caràcter estrictament professional com poden ser les derivades de la interpretació de les 
normes de caràcter deontològic i dels propis Estatuts del Col·legi o de la seva actuació, sinó 
també sobre totes aquelles matèries que guardin una relació, encara que només sigui indirecta, 
amb l'activitat professional desplegada pel psicòleg/oga, com ara matèries relacionades amb 
la seguretat social, laboral, fiscal, bases d'oposicions i de caràcter processal, derivats de la 
intervenció dels col·legiats en processos judicials com a perits... 
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L'assessorament que presta el COPIB també està encaminat als usuaris dels serveis 
professionals prestats pels col·legiats, especialment referits al procediment disciplinari i a 
atendre la queixes o reclamacions per insatisfacció dels serveis rebuts. 
 
S'ha facilitat igualment informació al públic en general sobre aspectes de la professió i les 
diferents especialitats que la conformen i el seu àmbit competencial (psicologia clínica i 
sanitària) especialment a ajuntaments, així com sobre els requisits per la col·legiació 
(homologació de títols, equivalències professionals...). 
 
De forma permanent, l'assessoria també dona suport en tots aquells aspectes jurídics que se li 
encomanen per part dels diferents òrgans del Col·legi: Comissió Deontològica, Junta de Govern, 
Comissió de Recursos i el Departament d'administració, i en general qualsevol vocalia o 
departament que ho necessiti. 
  
ACTIVITAT DESPLEGADA DURANT L'ANY 2020: 
L'activitat realitzada s'ha desplegat per atendre els dubtes suscitats i s'ha desenvolupat 
mitjançant l'atenció telefònica, quan els dubtes es podien resoldre d'aquesta forma, o bé per 
escrit quan ha estat necessari, especialment per atendre les sol·licituds formulades a través del 
SERVEI D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ AL PSICÒLEG/OGA. 
 
De l'activitat desplegada durant l'any 2020, consten comptabilitzades un total de  94 cridades 
telefòniques  i 23 correus  electrònics específics de psicòlegs. S'ha rebut un nombre de 196 
correus electrònics, consten 93  respostes escrites a correus i 22 informes escrits  corresponent 
al SOAP. 
 
L'assessorament als diferents òrgans del col·legi es canalitza essencialment mitjançant 
l'assistència a les reunions que, a aquest efecte, li  convoquen els seus responsables. En aquest 
aspecte s'hi ha assistit per donar suport jurídic a totes les reunions de la Comissió Deontològica 
celebrades durant l'any 2020 i a totes la reunions de la Junta de Govern en les quals s'ha 
precisat assessorament jurídic i tot això sense perjudici de l'assistència personal a la seu del 
COPIB en tots aquells assumptes en què ha estat requerit. 
 
Durant l'any 2020 no es té constància que s’hagin formulat demandes ni reclamacions de 
caràcter judicial contra el Col·legi. 
 
 

13. MOVIMENTS COL·LEGIALS 
 

 13.1 PRECOL·LEGIACIÓ 
 
El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) engegà en el mes de gener-2018 una 
campanya de precol·legiació, dirigida a tot l'alumnat de la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB). L'objectiu  de la iniciativa, que ja han engegat col·legis 
professionals com el de Catalunya, és acostar la institució als professionals del futur, perquè 
puguin familiaritzar-se amb els serveis i prestacions que ofereix el col·legi i, principalment, com 
a fórmula per afavorir una consciència col·lectiva sobre l'obligatorietat de la col·legiació per 
poder exercir. 
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En el marc d'aquesta campanya, el COPIB facilitarà a les 
persones interessades un carnet personal de precol·legiat/da, 
que li permetrà accedir a pràcticament tots els serveis que 
ofereix el col·legi i la possibilitat de beneficiar-se de 
descomptes en formació: accés a zona web restringida, servei 
de préstec de llibres i revistes, butlletí informatiu, servei 
d'orientació i assessorament, connexió al canal 'streaming'. 
 
La Junta de govern ha establert una quota de precol·legiació 
reduïda de 15€ el semestre. 
El col·legi ha inclòs material informatiu sobre la campanya de 
precol·legiació a l'espai propi que disposa el col·legi en el 
primer pis de la Facultat de Psicologia de la Universitat de les 
Illes Balears, on també es facilita informació sobre les novetats 
relacionades amb els cursos, tallers, seminaris i jornades que 
promou la institució col·legial a nivell formatiu des de totes les 
seves vocalies, així com documentació relativa a altres temes 
que poden resultar de l'interès dels estudiants. En total dins el 
2020 s’han precol·legiat 5 estudiants de psicologia. 
 
 

13.2 COL·LEGIACIÓ 
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14. INFORMACIÓ ECONÒMICA 
 
 

14.1.  COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
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15.2.  PRESSUPOST 2021 
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