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Les notícies de la setmana
La tarda del 25 de març a l'Aula Magna de la Universitat de
Medicina: Cinefòrum amb el documental El Rayo Rojo
Documental sobre l'esquizofrènia explicat en primera persona:
sobre les dificultats entorn les relacions familiars i d'amistat així
com d'integració social. Inscripcions i més informació.

El 18 de març, Dia Mundial del Son, la psicòloga Dra. Núria
Roure ens presentarà el seu llibre Por fin duermo
Parlarà del son, dels trastorns associats i què podem fer per
millorar-los. Ens donarà les pautes per dormir bé, millorar la nostra
salut i rendiment diari. Inscriu-t'hi a l'enllaç.

Us recomanem la novetat editorial Comprensió del pacient
adult de la companya psicòloga Eulàlia Ruiz Farré
Aquest llibre posa èmfasi en la importància de conèixer la clínica
de l’infant i adolescent i la seva repercussió per una millor
comprensió de la clínica de l’adult.

Donem la benvinguda a la Rosa Maria a l'equip de la
Delegació Territorial de Lleida
Després de trenta quatre anys amb nosaltres, el Joan, deixa el
COPC. Moltes gràcies per tots aquests anys de treball, servei i
compromís vers la col·legiació. Molta sort!

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. Últims dies per
inscriure-t'hi.

Descobreix les ofertes de la Borsa de Treball del COPC
Les noves ofertes de treball són noves oportunitats.
Fes-hi una ullada!

Nou horari a la Delegació Territorial de Lleida
L'horari habitual amb atenció presencial, telefònica i virtual serà:
De dilluns a divendres de 9 a 20 h

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

Activitats formatives
Junta Territorial de Lleida
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)
18/03/2022 | Presentació llibre: Por fin duermo, método definitivo para un buen
descanso (FORMACIÓ HÍBRIDA)
18/03/22 | Taller: Intervenció en autoregulació emocional: una aproximació corporal
(FORMACIÓ PRESENCIAL)
22/03/2022 | Curs: Tractament del trauma des de la perspectiva narrativa . Nivell 2
(FORMACIÓ ONLINE)
25/03/2022 | Cinefòrum: El Rayo Rojo. Un documental sobre l'esquizofrènia
(FORMACIÓ PRESENCIAL)

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

07/03/2022| Curs: La gestió del silenci en el procés de mediació (FORMACIÓ
HÍBRIDA)

09/03/2022| Curs: Formació Mediació online (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)
09/03/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Reconceptualització del dolor
crònic i nous abordatges terapèutics (FORMACIÓ ONLINE)
14/03/2022 | Curs: Com relacionar-nos amb els nostres pensaments per a una
millor salut emocional (II edició) (FORMACIÓ ONLINE)
15/03/2022 | Curs: Intervencions actuals amb pacients i famílies amb trastorns de
conducta (FORMACIÓ HÍBRIDA)
23/03/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 2:
Intervenció individual (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
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)
11/03/2022 |Curs: Prevenció de violències masclistes per a l'acompanyament a
joves (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia de l'Educació

02/03/22 | Conferència: Taula Rodona: Prevenció i punt (FORMACIÓ ONLINE)

21/03/22 | Conferència: Introducció a la psicoteràpia amb infants. Tot allò que vols
saber sobre com es treballa amb els pacients més petits (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
08/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Taula rodona: Dona i discapacitat
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
23/02/2022 |Cicle sobre doble discriminació: "Taula Rodona: Salut Mental i
Discapacitat (FORMACIÓ HÍBRIDA)"

Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Junta de Govern
07/03/2022 | Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: +fàcils, +potents
(FORMACIÓ ONLINE)
07/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Construint comunitat: El conflicte
com a oportunitat (FORMACIÓ HÍBRIDA)
14/03/2022 | Taller: Com comunico en un procés de selecció? Siguem conscients
del que transmetem (FORMACIÓ ONLINE)
15/03/2022 | Taller: Accés a l’administració pública (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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