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Les notícies de la setmana

La mostra 'Salut Mental i Vida' estarà exposada a la
Biblioteca Pública de Lleida fins aquest dissabte 2 de
juliol
Us compartim un vídeo de l’exposició i us animem a no
perdre l’oportunitat de visitar-la!
'Lluita contra l'homofòbia integrada': nova entrega
del podcast 'PsicoEspai' de la Delegació de Lleida del
COPC
El psicòleg Ricardo Saavedra ens parla sobre la diversitat
sexual i de gènere, posant el focus en les diferents realitats
de les persones dins del col·lectiu LGTBIQ+.
Exclusiu: matrícula gratuïta i descompte a la quota
mensual
El Gimnàs Royal de Lleida ofereix una promoció preferent als
col·legiats i col·legiades. Pàrquing gratuït al mateix edifici.
Informa’t a royallleida.com o bé truca al 973.100.133.
Aprofita els cursos d'estiu de la Universitat de Lleida!
Comunicació, museus, psicologia, noves tecnologies, cinema,
teatre, fotografia, música, ensenyament, literatura, llengües,
medi ambient, salut, empresa, història i patrimoni. Tria i
remena a estiu.udl.cat.

Consulta les noves oportunitats laborals de la borsa
de treball del Col·legi
Sempre és un bon moment per donar un cop d'ull a les
ofertes de treball publicades a la borsa de treball del
COPC. Entra i consulta les que més t'interessin!

Com t'imagines el metavers i la realitat virtual?
Participa en el concurs d'il·lustració 'El traç de la
psicologia'
Fins al 2 de setembre tens temps per enviar-nos la teva
creació a copc.ll@copc.cat. Consulta les bases i premis del
concurs fent clic aquí. Anima’t i deixa sortir l’artista que
portes dins!

Horari d'estiu de l'1 de juliol al 15 de setembre
A partir de l'1 de juliol i fins al 15 de setembre, l'horari
d'atenció presencial i telefònic serà de 9 a 15 h.

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 Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
22/07/2022 | Taula rodona: La Fibromiàlgia: desmuntant falses creences gràcies
a la neurociència (formació híbrida)
16/09/2022 | Curs: Aproximació a les Psicoteràpies Humanistes (2a edició)
(formació en línia)
19/09/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències a través de
casos clínics Taller 1: Desenvolupar competències personals per a l’abordatge de
casos clínics (formació en línia)
22/09/2022 | Taula Rodona: Intervencions en Intel·ligència emocional VII
(formació en línia)
30/09/2022 | Seminari: Supervisió clínica: La relació terapèutica des de las
Psicoteràpies Humanistes (formació en línia)
30/09/2022 | Seminari: Supervisió clínica: La relació terapèutica des de las
Psicoteràpies Humanistes (formació en línia)
03/10/2022 | Curs: Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents (formació

híbrida)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
16/09/2022 | Curs: Re Generant: Cos, emoció i Recuperació de la pròpia
sobirania de dona: Tècniques emocionals i corporals en el procés de recuperació de
situacions traumàtiques i de fort impacte emocional (formació híbrida)
21/09/2022 | Conferència: Comunicació i assertivitat, millorant la nostra
autoestima i les nostres relacions interpersonals (formació en línia)
23/09/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos amb perspectiva de gènere
(formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
28/09/2022 | Taula Rodona: Acompanyar la sexualitat en adolescents (formació
en línia)

Secció de Psicologia d'Emergències
29/09/2022 | Curs: Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents (formació
híbrida)

Secció de Psicologia Jurídica
20/09/2022 | Curs: Avaluació forense de la persona encausada (formació
híbrida)
29/09/2022 | Cicle de Conferències: Avenços en Psicologia Jurídica Aplicada a
l’Àmbit Penal. Conferència: Agressors Sexuals Adolescents (formació en línia)

Comissió de Psicoanàlisi
08/07/2022 | Invitació a l’Exposició cultural de Francesc Tosquelles: “Com una
màquina de cosir en un camp de blat” (visita guiada presencial)

Junta de Govern
19/07/2022 | Seminari: Assessorament fiscal: Inici d’activitat i obligacions
formals per professionals autònoms (formació en línia)
06/10/2022 | Presentació de llibre: Treballem les creences limitants a través d'un
conte (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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