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Les notícies de la setmana
Aquest divendres a les 18 h, a l'Aula Magna de la
Universitat de Medicina: Cinefòrum amb el
documental El Rayo Rojo
Documental sobre l'esquizofrènia explicat en primera persona.
Col·loqui posterior amb el seu director, el protagonista i un
psicòleg clínic. Entades gratuïtes. Aforament limitat.
Inscripcions i tràiler.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 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.

La Delegació de Lleida, juntament amb més de 40
institucions del territori, participarà a la Taula de
Salut Mental Lleida-Segrià
És un espai de reflexió, intercanvi de recursos i de treball per
conèixer les necessitats en Salut Mental a nivell territorial i definir
accions i donar respostes.

XXXIII Concurs Literari de la Delegació Territorial de
Girona
Enguany, per primer cop, hi estan convocades totes les persones
col·legiades i precol·legiades de les quatre demarcacions del
COPC a la categoria general i els i les estudiants de totes les
universitats amb seu a Catalunya. Les bases del concurs, clicant
aquí.

La Psicoxarxa Solidària del COPC et necessita

La Psicoxarxa Solidària és un projecte per donar assistència
psicològica a les persones que ho requereixen i que disposen de
pocs o cap recurs econòmic per assumir-ne la despesa. Si vols
saber com formar part d’aquesta xarxa de col.laboració solidària,
ves a l’enllaç.

El COPC obre la capacitació de psicòleg o psicòloga
amb expertesa en dolor per acreditar els i les
professionals especialitzats en aquest àmbit
Quines són les competències d’un psicòleg o psicòloga expert en
dolor i com obtenir la capacitació d’expertesa en aquest àmbit?

PsicoEspai, el podcast de la Delegació Territorial de
Lleida
Volem tractar temes d'actualitat des de la vessant de la
psicologia, 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?

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

31/03/2022 | Conferència: Mediació en els processos de re definició de parella.
Guia Pràctica per a un procés de mediació. (FORMACIÓ ONLINE)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
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)

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)
22/04/2022 | Sessió temàtica: Depressions silencioses (FORMACIÓ HÍBRIDA)
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))

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
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 (08-04-2022) (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
07/04/2022 | Conferència: Els poders curatius del joc i la imaginació en
situacions impossibles (FORMACIÓ HÍBRIDA)
28/04/2022 | Taller: Comunicació de males notícies. L’atenció psicològica
posterior (FORMACIÓ PRESENCIAL)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
06/04/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Malalties orgàniques i persones
invisibles (FORMACIÓ HÍBRIDA)
28/04/2022 | Curs: El Joc Terapèutic (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)
28/03/2022 | Conferència Neuroday: Caracterització i gestió de la síndrome de la
Cura Post-Intensiva (PICS) en pacients de COVID-19 (PICS-COVID-19) (FORMACIÓ
ONLINE)

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)
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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

