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Les notícies de la setmana

Tenir salut mental no significa no patir, sinó tenir les
capacitats per afrontar les dificultats de la vida
Del 2 de juny al 2 de juliol, podreu veure l'exposició Salut
mental i vida quotidiana a la Biblioteca Pública de Lleida. La
mostra està organitzada per la Delegació de Lleida del COPC.

El 27 de maig se celebrarà la XV Jornada
Acompanyament al Dol i a la Malaltia
Podeu consultar el Programa de la Jornada que versarà sobre
el suïcidi, els estralls de la pandèmia, el dol a l'escola, el dol
migratori i el dol dels refugiats. Inscripcions fins al 19 de
maig.

La Biblioteca del COPC disposa de dos nous tests
psicològics
ElCTC-R. Cuestionario TEA Clínico' i eld2-R. Test de Atenciónja
estan a disposició de les persones col·legiades en totes les
delegacions territorials.

Desenes de persones assisteixen a la projecció del
documental 'Maternitats', el passat divendres 29
d’abril
Agrair especialment la participació en el col·loqui d'Ingrid Castillo,
pel seu valuós testimoni; i a Pilar Graset, Josep Varo i Esther
Morell per les seves aportacions i reflexions.

La Delegació de Tarragona del COPC convoca la IV
edició del concurs de fotografia 'L’ull de la psicologia'
L’objectiu del concurs és donar a conèixer la visió personal que
els col·legiats, col·legiades, precol·legiats i precol·legiades d'arreu

de Catalunya tenen sobre el que representa la psicologia. El
primer premi està dotat amb 500 euros.

XXXIII Concurs Literari Delegació de Girona del COPC
L’1 de juny finalitza el termini per presentar els treballs al Concurs
literari d’articles de psicologia Lluís Maruny de la Delegació de
Girona. Enguany està obert a tota la col·legiació i a estudiants
universitaris d’arreu del país.

Festa Major de Lleida 2022
Del 6 a l'11 de maig, Lleida es vesteix de Festa Major, amb
activitats per a tothom, espectacles familiars, concerts i cultura
popular per a tots els gustos. Mira el programa i gaudeix de la
Festa Major!

Horari de la Delegació
Amb motiu de la Festa Major de Lleida, el dimecres 11 de
maig, la Delegació romandrà tancada. Recordem que el
nostre horari d’atenció presencial i telefònic és de dilluns a
divendres de 9 a 20 h.

'PsicoEspai', el podcast de la Delegació Territorial de
Lleida
Volem tractar temes d'actualitat des del 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 de quin tema
t'agradaria parlar. T'animes?

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

Activitats formatives
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)

31/05/2022 |Conferència: Mediació en els processos de re definició de parella.
Guia Pràctica per a un procés de mediació. (formació en línia)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
24/05/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 4:
Intervenció amb casos de trastorns de personalitat, trastorn mental sever i TCA
(formació en línia)
24/05/2022 | Conferència: La sexualitat en el Període Perinatal (formació en
línia)
07/06/2022 | Taller: Com intervenir davant de pacients que presenten
autolesions, intents de suïcidi i gestió de crisis (formació en línia)
08/06/2022 | Conferència: Avaluació psicopedagogia mitjançant tècniques
projectives (formació híbrida)

Secció de Psicologia Coaching
19/05/2022 | 12th International Congress of Coaching Psychology-Spain 2022
(formació en línia)
01/06/2022 | Presentació del llibre "Sinergias entre la Psicologia y el Coaching"
(formació en línia)
08/06/2022 | Conferència: L’Anàlisi Transaccional aplicada a la Psicologia
Coaching (formació en línia)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
20/05/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb
perspectiva de gènere (20-05-2022) (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
14/05/2022 | Jornada: Avanços i desmitificació en les altes capacitats
intel·lectuals (formació híbrida)

Secció de Psicologia d'Emergències
26/05/2022 | Curs: Salut Mental Positiva i autocura dels professionals de la salut
(formació en línia)

Secció de Psicologia de l'Esport
08/06/2022 | Taula Rodona: Presentació d’un estudi. L’activitat física, una eina
per millores del funcionament cognitiu i psicològic (formació en línia)

Secció de Psicologia de Neuropsicologia
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)

Secció de Psicologia de les Organitzacions
27/05/2022 | Programa d'Especialització en Coaching & Mentoring en
Organitzacions (formació híbrida)

Junta de Govern
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.
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