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Les notícies de la setmana
Divendres 29 d’abril a les 12:30 a l’Auditori
Transfronterer de la UdL, cinefòrum amb el
documental 'Maternitats'
Què passa quan els fills són diferents del que s’espera? Què
passa quan el desig es converteix en adversitat? Quatre mares
amb fills amb discapacitat en parlen al documental Maternitats,
produït per Josep Varo, d'una idea original del CDIAP Baix Camp i
Priorat. Entrades gratuïtes. Inscripcions.

Normativa sobre la retirada de la mascareta
obligatòria amb efectes del 20 d’abril de 2022
L’ús és obligatori per a centres, serveis i establiments sanitaris o
sociosanitaris, i en la resta de supòsits, cada centre pot
recomanar la mascareta si es considera que les circumstàncies
que hi concorren així ho aconsellen.

El COPC nomena les persones col·legiades d'honor i
reconeix els 25 anys de col·legiació a l'Acte del Patró
de la Psicologia de 2022
L'acte institucional es farà el 29 d'abril, i nomenarà com a
persones col·legiades d'honor el Dr. Joan Riart, el Dr. Joan
Guàrdia i la Sra. Rosa Mª Jové. Des d'aquí volem felicitar els
col·legiats d'honor.

La pandèmia ha canviat les relacions sexuals, sigui
entre parelles o entre persones que tenen sexe de
forma esporàdica?
En parla la psicòloga i sexòloga, Pilar Ribes, a
ràdio Cadena Ser. Recupera l'entrevista aquí.

l'emissora de

La documentació per a la Junta General
Extraordinària (JGE) i Ordinària (JGO) del dia 27

d’abril ja està disponible per a col·legiats i
col·legiades
Les persones col·legiades tenen 15 dies per consultar la
informació sobre la qual se’ls demana el posicionament a la Junta
General.

Apunta't al curs 'La Història de Vida com a tècnica
d’intervenció amb gent gran'
Curs teòric-pràctic dirigit a adquirir competències per a elaborar
històries de vida amb persones grans, treballant des de
l’orientació centrada en la persona (ACP). Més informació i
inscripcions a l’enllaç.

Aquest dissabte retornen els llibres i les roses als
nostres carrers
En aquest programa teniu recollits els actes que la Paeria ha
preparat perquè, grans i petits, gaudeixin d’aquest dia. Bona
diada de Sant Jordi a tothom!

PsicoEspai, el podcast de la Delegació Territorial de
Lleida
El podcast tracta temes d'actualitat des del vessant de la
psicologia, d'una manera rigorosa, propera i professional. Hi vols
participar? Envia'ns un correu a copc.ll@copc.cat.

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 Lleida

29/04/2022 | CINEFÒRUM: Documental Maternitats (formació presencial)
06/05/2022 | Curs: La Història de Vida com a tècnica d'intervenció amb gent
gran (formació en línia)

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

16/05/2022 | Conferència: Marc legal en coordinació de parentalitat i protecció a
la infància (formació híbrida)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
27/04/2022 | Curs: Bases científiques i posada en pràctica del Protocol Unificat
per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals (formació en línia)
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 en línia)
04/05/2022 | Assemblea Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
(formació en línia)
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)
05/05/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Pandèmia i virtualitat:
noves propostes de tractament (formació en línia)
06/05/2022 | Curs: Intel·ligència Emocional per a professionals de la psicologia
(VIII edició) (formació en línia)
09/05/2022 | Conferència: Introducció a la comprensió dels traumes i el seu
tractament des de l’EMDR (formació en línia)
10/05/2022 | Taller: Contratransferència en pacients amb trastorn psicòtic i TLP
(IV edició) (formació en línia)
10/05/2022 | Conferència: Addicció al treball (formació en línia)
13/05/2022 | Taller: Prevenció del suïcidi: avaluació del risc i pla terapèutic
(formació en línia)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
02/05/2022 | Conferència: La gestió de la incertesa (formació en línia)
06/05/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (06-05-2022) (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa

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
en línia)
10/05/2022 | Taller d'avaluació diagnòstica: Casos pràctics (formació en línia)
14/05/2022 | Jornada: Avanços i desmitificació en les altes capacitats
intel·lectuals (formació híbrida)
17/05/2022 | Cicle dimarts Educativa. Taula rodona: Teràpia narrativa amb
infants i les seves famílies (formació en línia)

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 de Neuropsicologia
28/04/2022 | Conferència: Neuropsicologia de les persones adultes amb trastorn
de l’espectre autista sense discapacitat intel·lectual: descripció del perfil, evolució i
relació amb la funcionalitat (formació en línia)
10/05/2022 | Taula Rodona: Coneixement actual de teleneuropsicologia i
experiències arran de la Covid-19 (formació en línia)
20/05/2022 | Curs: L’infern són els Altres (mirades de Sartre). L’Espectre de
l’Autisme: de l’avaluació al desenvolupament de suports (formació híbrida)

Comissió de Psicoanàlisi
29/04/2022 | Taula rodona: La clínica amb nens, què ens ha deixat la pandèmia?
(formació híbrida)
06/05/2022 | Taller: Com aconseguir una bona vinculació parental amb els fills
adoptius. Trobades que marquen un destí (formació híbrida)

Junta de Govern
03/05/2022 | Curs: Nocions bàsiques de deontologia i ètica per als nous
professionals de la psicologia (formació en línia)
11/05/2022 | Curs: Aplicació i interpretació de l'Inventari d'avaluació de la

personalitat (PAI) (formació en línia)
16/05/2022 | Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: +fàcils, +potents
(formació en línia)
17/05/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: La lluna: política i tecnologies
(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 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

