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Les notícies de la setmana

Dia 1 i 2 de juny, eleccions a la Junta de Govern del COPC
Tot el que et cal saber: Candidatures a Junta de Govern,
calendari i enllaços als actes de presentació de candidatures,
i recordatori de com accedir a l'àrea privada de la persona
col·legiada per poder exercir el dret a vot.
III Edició del concurs d’il·lustració 'El Traç de la Psicologia'
Amb l’objectiu de continuar contribuint a donar visibilitat i
compartir les vivències i percepcions personals a través de
l'art. La temàtica d’aquesta edició és la realitat virtual. La
participació està oberta a tota la col·legiació.

'Viu sense fumar i comença a sumar'
El Col·legi s’adhereix a la celebració de la Setmana Sense Fum,
que es farà durant el 25 al 31 de maig. Us animem a
participar-hi contestant aquesta enquesta i a promoure les
conductes saludables entre els infants, adolescents, joves i
gent gran.

Exposició 'Salut Mental i Vida'
La mostra convida a fer un passeig per instants de vides que
parlen de les frustracions i les il·lusions, de la soledat i les
relacions socials, de l’angoixa i de les necessitats humanes.
Del 2 de juny al 2 de juliol a la Biblioteca Pública de Lleida.

Cicle de ponències sobre sortides professionals i el mercat
laboral, una per a cada àmbit professional de la psicologia
El cicle arrenca el pròxim 8 de juny amb la ponència El perfil
del psicòleg o psicòloga avaluador en tinença d’armes.

T’animes a formar part de la Borsa de Comunicadors de la
Delegació de Lleida?
Busquem col·legiats i col·legiades per atendre els mitjans de
comunicació del territori. Envia'ns un correu electrònic a
copc.ll@copc.cat i inscriu-te a la borsa.

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)

31/05/2022 | 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 | Conferència: La sexualitat en el Període Perinatal (formació en línia)
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)
08/06/2022 | Conferència: Avaluació psicopedagogia mitjançant tècniques
projectives (formació híbrida)
10/05/2022 | Taller: com fer front als meus primers pacients. Part I (formació en
línia)
10/06/2022 | Curs: Iniciació a la hipnosi clínica (Xª Edició) (formació presencial)
13/06/2022 | Conferència: Dir floortime a través de la musicoteràpia (formació en
línia)

22/06/2022 | Taller: Contratransferència en pacients amb trastorn psicòtic i TLP (IV
edició) (formació en línia)

Secció de Psicologia Coaching
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
10/06/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
14/06/2022 |Cicle dimarts Educativa: Taula rodona: Salut Mental a l’escola
(formació en línia)

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 les Organitzacions i del Treball
27/05/2022 | Programa d'Especialització en Coaching & Mentoring en
Organitzacions (formació híbrida)

Junta de Govern
14/06/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Anàlisi de la situació econòmica
actual (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 donarvos-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

