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Les notícies de la setmana
Divendres 29 d’abril, a les 12:30 h a l’Auditori de
l’Edifici Transfronterer de la UdL projecció del
documental "Maternitats"
Quatre mares amb fills amb discapacitat, expliquen com han
viscut i viuen aquesta realitat. Què passa quan els fills són
diferents del que s’espera? Quan el desig es converteix en
adversitat? Entrada gratuïta. Inscripcions i tràiler.
La Delegació de Lleida col·labora en la X Setmana de la
Psicologia que organitza la FEPTS, els dies 21 i 22 d’abril
al Campus de Cappont de la UdL
Ponències i tallers, on es parlarà de temàtiques com l’estigma
vers la malaltia mental, diagnòstic TEA, la psicologia afirmativa,
bullying, joves migrats, entre d’altres. Inscripcions i programa
aquí.

Ja el tenim aquí: primer podcast PsicoEspai de la
Delegació de Lleida del COPC
La psicòloga Sílvia Sisó parla de la depressió, els signes d’alarma
o els tractaments i ens explica com ha de reaccionar la família
davant d’una persona amb depressió per ajudar-la. Escolta-la
aquí.

Presentació del llibre: Comprensió del pacient adult,
de la psicòloga Eulàlia Riuz Farré
L’acte tindrà lloc el proper dia 21 a les 20 h. L’entrada és lliure i
s’hi pot assistir presencialment a la Seu de ACPP (plaça
Bonanova, 11 entresol 2na-Barcelona) i en línia (Zoom. ID reunió
896 2583 0471- codi accés 345232).

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya convoca
eleccions ordinàries per a la renovació de la Junta de

Govern
Les eleccions tindran lloc els dies 1 i 2 de juny de 2022.
Esperem la teva participació!

El COPC redacta un reglament marc per a les
delegacions territorials
Durant un mes, el text és obert a les aportacions dels col·legiats i
col·legiades, que el Col·legi haurà d'incloure al redactat final o no
recollir responent de forma argumentada.

Novetats al canal YouTube
Si et vas perdre o vols tornar a veure la presentació del llibre:
L’autisme enfocament des d’una doble perspectiva: mare i
professional neurocientífica, de la psicòloga Maria J. Portella, ho
pots fer al canal YouTube del Col·legi Oficial de Psicologia. Prem
aquest 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
Junta Territorial

29/04/2022 | CINEFÒRUM: Documental Maternitats (FORMACIÓ PRESENCIAL)

Secció de Psicologia d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes.
ARC

21/04/2022 | Assemblea Secció d’Alternatives per a la Resolució de Conflictes

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
19/04/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 3:
Intervenció familiar (FORMACIÓ ONLINE)
19/04/2022 | Taller: La vinculació amb pacients amb trastorns de conducta
(FORMACIÓ HÍBRIDA)

20/04/2022 | Taller: Abordatge de casos individuals i familiars de Trastorns
Mentals Greus, Trastorns Personalitat i TCA des de diferents contextos i Settings
(FORMACIÓ ONLINE)
21/04/2022 | Conferència: Dol a les escoles (FORMACIÓ ONLINE)
25/04/2022 | Taula Rodona: El dol a l’Atenció Primària (FORMAT HÍBRID)
26/04/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (FORMACIÓ ONLINE))
27/04/2022 | Curs: Bases científiques i posada en pràctica del Protocol Unificat
per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals (FORMACIÓ ONLINE))
28/04/2022 | Conferència: Ansietat per menjar: el tractament del trastorn
d’afartament des de la teràpia breu estratègica (FORMACIÓ HÍBRIDA))
29/04/2022 | Curs: Abordatge de les autolesions i la ideació suïcida en els
trastorns dissociatius (FORMACIÓ PRESENCIAL))
29/04/2022 | Conferència: Característiques específiques del dol perinatal en una
IVE per motius mèdics en funció de l’atenció sanitària rebuda. (FORMACIÓ
ONLINE))
04/05/2022 | Sessió clínica: Presentació d’un cas clínic de trastorn d’Ansietat i
Agorafòbia des d’una orientació sistèmica i EMDR (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
08/04/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (08-04-2022) (FORMACIÓ ONLINE)
22/04/2022 |Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (22-04-2022) (FORMACIÓ ONLINE)
02/05/2022 | Conferència: La gestió de la incertesa (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia Educativa
26/04/2022 | Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Experiències i reflexions
l’entorn la Psicomotricitat terapèutica (FORMACIÓ ONLINE)ituacions impossibles
(FORMACIÓ HÍBRIDA)
28/04/2022 | Espai de debat i Taula rodona: Diàleg/conversa sobre
l'acompanyament de la diversitat sexual i de gènere durant l'adolescència
(FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia d'Emergències

28/04/2022 | Taller: Comunicació de males notícies. L’atenció psicològica
posterior (FORMACIÓ PRESENCIAL)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
28/04/2022 | Curs: El Joc Terapèutic (FORMACIÓ HÍBRIDA)

Secció de Psicologia Jurídica
22/04/2022 | Mòdul Civil-família del Curs d'Especialització en Psicologia Forense
2022 (FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL)

Secció de Psicologia de Neuropsicologia
28/04/2022 | Conferència Neuroday: TEA i deteriorament cognitiu (FORMACIÓ
ONLINE)

Comissió Psicoanàlisi
21/04/2022 | Taula rodona: Poesia, filosofia, psicoanàlisi. Punts de trobada. In
Memoriam Ignasi Sala (ACTIVITAT PRESENCIAL)
28/04/2022 | Taula rodona: La clínica amb nens, què ens ha deixat la pandèmia?
(FORMACIÓ HÍBRIDA)

Junta de Govern
19/04/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Fiscalitat d’Andorra versus
fiscalitat d’Espanya (FORMACIÓ HÍBRIDA)
26/04/2022 | Taller Orientació Professional: Com treballar en l’àmbit de la
psicologia a la província de Girona? (FORMACIÓ ONLINE)
02/05/2022 | Taller Orientació Professional: Com treballar en l’àmbit de la
psicologia a la província de Tarragona? (FORMACIÓ ONLINE)
03/05/2022 | Curs: Nocions bàsiques de deontologia i ètica per als nous
professionals de la psicologia (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
donar-vos-en de baixa o escollir quin tipus d'informació voleu rebre del COPC prement aquest enllaç.

Si vols donar-te de baixa del butlletí o gestionar les teves preferències d'enviaments prem aquí

