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Les notícies de la setmana
El proper 25 de març a l'Aula Magna de la Universitat de
Medicina: Cinefòrum amb el documental El Rayo Rojo
A les 18 h, projecció del documental sobre l'esquizofrènia explicat
en primera persona i, després, un col·loqui amb la participació del
director, el protagonista i un psicòleg clínic. Entades gratuïtes.
Aforament limitat. Inscripcions i tràiler del documental.

La Delegació Territorial de Lleida, celebra el 18 de març, el
Dia Internacional del Son
Dormir és una necessitat que tots compartim. Com dormim afecta
a la nostra salut i rendiment diari. La psicòloga especialista del son,
la Dra. Núria Roure, ens en parlarà. Inscriu-t'hi aquí.

El COPC, present un any més a la fira del Treball de la UdL
Dijous 10 de març a les 16 h, en una sessió informativa, es farà als
i les assistents un recorregut per les sortides professionals de la
psicologia.

Torna el Posa’t la Gorra pel càncer infantil a la Seu Vella, el 27
de març
La Delegació de Lleida col·labora amb aquesta festa de solidaritat i
regala una gorra als deu primers col·legiats i col·legiades que enviïn
un correu a copc.ll@copc.cat demanant la seva!

PsicoEspai, el nou Podcast de la Delegació Territorial de
Lleida
El projecte neix amb l'objectiu d'apropar la psicologia a la
ciutadania d'una manera rigorosa, propera i professional. Si hi vols
participar, envia'ns un correu a copc.ll@copc.cat explicant quin
tema vols tractar. T'hi animes?

8 de març: Dia Internacional de la Dona
Per celebrar aquest dia on es reivindica el feminisme i es denuncia
el sexisme en tot el món, us convidem a participar en una
conferència en línia i a conèixer un glossari amb termes per
detectar i abordar la desigualtat entre homes i dones.

Portem a debat: Com estem educant els nostres fills i filles?
Dijous 24 de febrer, al programa A diari de Lleida TV, la psicòloga
Gemma Gallart va participar a l'interessant debat sobre el repte
d'educar als nostres fills i filles. Si te'l vas perdre, el pots visionar
aquí.

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
18/03/2022 | Presentació llibre: Por fin duermo, método definitivo para un buen
descanso (FORMACIÓ HÍBRIDA)
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 de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
23/03/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 2:
Intervenció individual (FORMACIÓ ONLINE)
25/03/2022 | Taller: Supervisió de material clínic, tècniques gràfiques (HTP)
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
26/03/2022 | Cicle: Entre el geni i la bogeria. Una aproximació al món de Vincent
Van Gogh. Cinefòrum: «VINCENT VAN GOGH VIST PEL CINEMA» (FORMACIÓ
HÍBRIDA)
28/03/2022 |Curs: Introducció a l’abordatge dels Trastorns de la Conducta

Alimentària i la Obesitat (FOMACIÓ ONLINE)
28/03/2022 | Conferència: PROJECTE ECID, model pioner d'intervenció a domicili
(a la xarxa pública de salut mental) per a adolescents d'alta complexitat (FORMACIÓ
HÍBRIDA)
29/03/2022 | Curs: Intervencions actuals amb pacients i famílies amb trastorns de
conducta (FORMACIÓ HÍBRIDA)
29/03/2022 | Taula rodona: El Dol Perinatal a través del cos, el moviment i
l'experimentació creativa. Presentació de dues propostes d'expressió emocional a
través d’un llenguatge alternatiu a la paraula (FORMACIÓ ONLINE)
30/03/2022 | Curs: Por a la recaiguda en adults joves amb càncer (FORMACIÓ
ONLINE) / Curso: Miedo a la recaída en adultos jóvenes con cáncer (FORMACIÓN
ONLINE)
01/04/2022 | Taller: Intervenció integral en Hàbits saludables. Tabaquisme,
conducta alimentaria i activitat física. La Hipnosi Psicològica com a eix transversal
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
02/04/2022 | VII Jornada de la APIH: “I ara, què fem?: Incertesa i PIH” (FORMACIÓ
ONLINE)

Secció de Psicologia Coaching
29/03/2022 | Conferència: Aplicació de tècniques del coaching en la resolució de
conflictes (FORMACIÓ ONLINE)
31/03/2022 | Assemblea Secció de Psicologia Coaching (ONLINE)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
24/03/2022 | Conferència commemoració Dia Internacional de la Dona: L’autocura
dels professionals que acompanyen cap a la sortida de la violència masclista
(FORMACIÓ ONLINE)
25/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (25-03-2022) (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia de l'Educació

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)
26/03/22 | Jornada: Assetjament escolar. La prevenció és possible (FORMACIÓ
HÍBRIDA)

Secció de Psicologia d'Emergències
07/04/2022 | Conferència: Els poders curatius del joc i la imaginació en situacions
impossibles (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
23/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: "Taula Rodona: Salut Mental i
Discapacitat" (FORMACIÓ HÍBRIDA)
06/04/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Malalties orgàniques i persones
invisibles (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Psicologia de Neuropsicologia
31/03/2022 | Conferència Neuroday: Caracterització i gestió de la síndrome de la
Cura Post-Intensiva (PICS) en pacients de COVID-19 (PICS-COVID-19) (FORMACIÓ
ONLINE)

Comissió de Psicoanàlisi
17/03/2022 | Taula rodona: Experiència terapèutica amb adolescents marginals- la
construcció subjectiva de la violència “Voces de un lugar impossible” (FORMACIÓ
HÍBRIDA)

Junta de Govern
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)
22/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: El paper dels avis en la salut mental
dels nens (FORMACIÓ HÍBRIDA)
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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
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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.
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