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Les notícies de la setmana
La Delegació Territorial de Lleida organitza dues tardes de
cinefòrum amb documentals del Psicurt els dies 25 de març i
29 d’abril
El rayo rojo, de Jose Antonio López de Espinosa, i Maternitats,
de Josep Varo, desenvolupen la temàtica de la malaltia mental
i la discapacitat.
El 23 de febrer, per commemorar del Patró de la Psicologia,
la Delegació Territorial de Lleida organitza, a l’Screenbox, un
psicofilm amb la projecció de la pel·lícula "El brindis"
Les persones col·legiades i precol·legiades tenen descompte
especial. Reserva l'entrada al WhatsApp 630 743 981.
La Delegació Territorial de Lleida presenta un nou grup de
treball en intervenció psicològica en mort no natural
El nou grup de treball és el primer de la Secció de Psicologia
de les Emergències a la Delegació.
Us recomanem la novetat editorial Por fin Duermo de la
companya psicòloga Dra. Núria Roure
El llibre ofereix pautes per ajudar-nos a millorar el nostre son,
millorant així la nostra salut i rendiment diari. El 18 de març,
Dia mundial del Son, ens en parlarà. Reserveu-vos la data.
La Fundació La Marató de TV3 busca projectes de recerca en
salut mental
Per optar al finançament, els projectes es podran inscriure
al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
abans del 2 de març.

Curs: Mindfulness, compassió, ciències contemplatives i
psicoteràpia en la pràctica clínica i de la salut mental
Curs integrador, dirigit a professionals interessats i
interessades a treballar des del cos, les emocions, la ment i
l’espiritualitat. Més informació a l'enllaç.
Curs. Com fer estimulació cognitiva integradora en gent gran
Curs teòric-pràctic dirigit a adquirir competències per
detectar les necessitats, planificar i impartir sessions
d’estimulació cognitiva en persones grans, des d’una visió
integradora. Mes informació i inscripcions a l’enllaç.

Ajuda'ns a créixer!
Segueix-nos a les xarxes socials de la Delegació Territorial de
Lleida. T'esperem a Facebook i Instagram.

Activitats formatives
Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)

07/03/2022| Conferència: Les 5 regles de les crisis aplicades a la gestió de

conflictes

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
16/02/22 | Taller: Com ser un professional de la psicologia a domicili (FORMACIÓ
ONLINE)
17/02/2022 | Conferència: El plaer frustrat: una visió des de la Teràpia Breu
Estratègica (FORMACIÓ ONLINE)
22/02/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 1:
Desenvolupar competències personals per a l’abordatge de casos clínics
(FORMACIÓ ONLINE)
24/02/2022 | Conferència: 1, 2, 3 hipnotitza'm (FORMACIÓ HÍBRIDA)
24/02/2022 | Taula Rodona: Intervencions en Intel·ligència emocional VI
(FORMACIÓ ONLINE)
26/02/2022 | Cicle: Entre el geni i la bogeria. Una aproximació al món de Vincent

Van Gogh. Taula Rodona (MODALITAT HÍBRIDA)
01/03/2022 | Conferència: Introducció a la teràpia a través de l’aventura: de la
consulta a la muntanya (FORMACIÓ HÍBRIDA)
03/03/2022 | Taula Rodona: Grups interdisciplinaris de reflexió sobre la pèrdua
perinatal en l´Hospital Vall d´Hebron (FORMACIÓ HÍBRIDA)
03/03/2022 | Conferència: La rosa dels vents en Teràpia Breu: 4 punts cardinals per
avançar en la Psicoteràpia (FORMACIÓ HÍBRIDA)
08/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Taula rodona: Dona i discapacitat
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
09/03/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Reconceptualització del dolor
crònic i nous abordatges terapèutics (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia Coaching
02/03/2022 | Taller: La Gestió assertiva del No i l’empowerment del Sí (FORMACIÓ
ONLINE)
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (FORMACIÓ HÍBRIDA)
11/03/2022 | Curs: La pràctica de la Psicologia Coaching I (FORMACIÓ
PRESENCIAL)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
25/02/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (FORMACIÓ ONLINE)
03/03/2022 | Taller: Estratègies per l'autocura (FORMACIÓ ONLINE)
11/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (11-03-2022) (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia de l'Educació
18/02/22 | Curs: Introducció a la reeducació des de la Perspectiva Psicodinàmica
(FORMACIÓ ONLINE)
21/02/22 | Conferència: La relació de l’escola i la psicoteràpia amb infants i
adolescents. Experiències d’èxit (FORMACIÓ ONLINE)
02/03/22 | Conferència: Taula Rodona: Prevenció i punt (FORMACIÓ ONLINE)

18/03/22 | Taller: Intervenció en autoregulació emocional: una aproximació corporal
(FORMACIÓ PRESENCIAL)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
22/02/2022 | Conferència: Introducció al cicle sobre doble discriminació
(FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Psicologia Neuropsicologia
24/02/2022 | Conferència Neuroday: Pronòstic neuropsicològic en pacients
pediàtrics amb epilèpsia refractaria lesional focal. Tesi Doctoral (FORMACIÓ
ONLINE)

Secció de Psicologia de les Organitzacions i el Treball
21/02/2022 | Taula Rodona: Estratègies per a millorar la qualitat de l'exercici
professional després de la formació acadèmica (FORMACIÓ ONLINE)
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Juntes Territorials
07/03/2022 | Jornada: Autolesions en infants i adolescents (FORMACIÓ
PRESENCIAL)
07/03/2022 | Conferència: Formació en Tècnica de Psicoteràpia Dinàmica
(FORMAT HÍBRID)
09/03/2022 | Curs: Com fer estimulació cognitiva integradora en gent gran
(FORMACIÓ ONLINE)
10/03/2022 | Curs: Mindfulness, compassió, ciències contemplatives i psicoteràpia
en la pràctica clínica i de la salut (FORMACIÓ ONLINE)
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PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), us
informem que les dades personals i adreça de correu electrònic, recollides de la persona interessada, seran tractades sota
la responsabilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per gestionar la subscripció a les comunicacions
electròniques pròpies, i es conservaran mentre no es doni de baixa del servei. Les dades no seran comunicades a tercers,
excepte per obligació legal. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i els
de limitació i oposició al seu tractament, dirigint-se a c/ Rocafort, 129 – 08015, Barcelona (Barcelona) o enviant un
missatge al correu electrònic a lopd@copc.cat. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu
presentar una reclamació davant l’autoritat de control a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html o del delegat de
protecció de dades del COPC, al correu electrònic dpo@copc.cat.
PUBLICITAT: En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic (LSSICE), si no desitgeu rebre més informació sobre els productes i/o serveis del COPC, podeu donarvos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.
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