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Les notícies de la setmana
Demà, 2 de juny, a les 18 h a la Biblioteca Pública de Lleida,
s'inaugurarà l'exposició 'Salut Mental i Vida'
La Delegació Territorial de Lleida del COPC us convida a l'acte
d'inauguració i a visitar la mostra, que estarà exposada fins al
2 de juliol.
Des d'avui i fins demà, dia 2, a les 20 h vespre, pots exercir el
teu dret a vot a les eleccions de la Junta de Govern del COPC
Demà, 2 de juny, es podrà votar presencialment a les quatre
delegacions del COPC en horari de 10 del matí a 8 de la tarda.
Més informació.

La Delegació Territorial de Lleida i la Comissió de Cultura
convoquen la III Edició del concurs d’il·lustració 'El traç de la
Psicologia'
La temàtica d’enguany és la realitat virtual. Es poden enviar
els treballs fins al dia 2 de setembre. Consulta les bases del
concurs i els premis.
'La guerra, el costat obscur de la civilització', per Gemma
Gallart Batalla
Us animem a llegir l’article de la psicòloga Gemma Gallart, al
suplement Dis del diari El Segre, on reflexiona sobre la guerra,
inherent a la naturalesa humana, malgrat que el discurs de
progrés i de civilització ens permet somiar amb la pau.
Última conferència del cicle Dona i Salut titulada 'L'impacte
de les xarxes socials', a càrrec de Neus Aymamí
Es farà el 16 de juny a l'Aula Magna de l'IEI i es podrà seguir

en línia a través del canal culturaiei.cat. Per altra banda, pots
recuperar la conferència de la llevadora Cristina Barana sobre
el dol perinatal en aquest enllaç.

El COPC t’ofereix el suport per desenvolupar
professionalment la teva carrera científica
El projecte tutoria científica neix amb l’objectiu de fomentar
les carreres científiques en psicologia, essent aquesta una línia
estratègica del Col·legi.
'PsicoEspai', el podcast de la Delegació Territorial de Lleida
Aquest podcast tracta 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 a Instagram.

Activitats formatives
Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
08/06/2022 | Conferència: Avaluació psicopedagogia mitjançant tècniques
projectives (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)
14/06/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 4:
Intervenció amb casos de trastorns de personalitat, trastorn mental sever i TCA
(formació en línia)
22/06/2022 | Taller: Contratransferència en pacients amb trastorn psicòtic i TLP (IV
edició) (formació en línia)
22/06/2022 | La Fibromiàlgia: desmuntant falses creences gràcies a la neurociència
(formació híbrida)

Secció de Psicologia Coaching
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 (10-06-2022) (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 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)
28/06/2022 | Taula Rodona: Igualtat de gènere a l’arbitratge i al judici esportiu
català? Conclusions sobre els resultats de l’enquesta del projecte europeu WINS
(formació híbrida)

Junta de Govern
13/06/2022 | Taller: On són les oportunitats que t’ofereix el mercat i que tu estàs
buscant? (formació en línia)
14/06/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Anàlisi de la situació econòmica
actual (formació híbrida)
14/06/2022 | Presentació llibre: “Diàlegs d’ultratomba. Psicoteràpia amb divuit
personatges dela història (formació híbrida)
16/06/2022 | Taula rodona: Presentació del Manual de Telesalut Mental. La
intervenció psicològica a distància (formació híbrida)
21/06/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions formals
per professionals autònoms (formació en línia)
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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.
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