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Les notícies de la setmana

A la Delegació de Lleida estem esperant rebre la teva
creació artística per al concurs d'il·lustració "El traç
de la Psicologia"
Fins al 2 de setembre ens la pots fer arribar a
copc.ll@copc.cat. Consulta les bases i premis del concurs
d’il·lustració fent clic aquí. Anima’t i deixa sortir l’artista
que portes a dins!
Recupera la presentació del llibre "Por fin duermo" de
la psicòloga Núria Roure, al nostre canal de YouTube
L’autora ens dona pautes i consells per millorar la qualitat del
son i descansar mentre dormim, per llevar-nos amb energia i
millor humor.
Graus, màsters i postgraus per avançar
professionalment
La UOC Formació 100% online ofereix descomptes
exclusius pels col·legiats i col·legiades del COPC. Informate’n!
Coneixes la psicoxarxa solidària? Hi vols participar?
La Psicoxarxa Solidària és un projecte del COPC que canalitza
una borsa de professionals de la psicologia per donar
assistència psicològica a les persones que ho requereixen i
que disposen de pocs o cap recurs econòmic per assumir-ne
la despesa.
La Secció d’Emergències elabora una infografia per
guiar els psicòlegs i psicòlogues que atenen no
presencialment un cas de pacient amb ideació de
suïcidi

L’atenció psicològica no presencial s’ha instaurat a partir de
2020, cosa que ha multiplicat els casos en què s’atenen a
distància persones amb ideació suïcida. Consulta la
infografia.

Oferta de treball: Psicòleg/òloga Educatiu per Tallers
d'Educació Emocional
Es cerquen tres professionals de l'àrea de Psicologia de
l'Educació que puguin impartir un cicle de tallers d'educació
emocional per a pares a diferents biblioteques del territori
català.

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. Recordem
que de l'1 al 31 d'agost la Delegació romandrà
tancada.

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
Junta Territorial de LLeida
26/09/22 | Curs: Grup de Supervisió des de la visió de les pràctiques narratives
de Michael White i David Epson (formació en línia)
03/10/22 | Curs: Envellir amb sentit. Aportacions de la logoteràpia a la
intervenció psicogerontològica (formació en línia)
04/10/22 | Curs: Tractament del trauma des de la perspectiva narrativa. Nivell 1
(formació en línia)
05/10/22 | Curs: Tractament del trauma des de la perspectiva narrativa. Nivell II
(formació en línia)

Secció de Psicologia d'Alternatives de Resolució de Conflictes
04/10/22 | Taller sobre l'espai Interior de l'Ofici de la Mediadora (formació
híbrida)

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)
17/09/2022 | Jornada: L'atenció psicomotriu en educació i teràpia (formació
híbrida)
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)
20/09/2022 | Taller: Un món postpandèmic: Cóm sostenir la incertesa en
psicoteràpia? (formació en línia)
22/09/2022 | Taula Rodona: Intervencions en Intel·ligència emocional VII
(formació en línia)
28/09/2022 | Curs: Introducció en el dol i pèrdues (formació híbrida)
29/09/2022 | Presentació del Grup de Treball EMDR i Trauma de Tarragona
(formació híbrida)
29/09/2022 | Cinema Fòrum: Desafiaments existencials en la vellesa. La
importància del sentit vital i la flexibilitat psicològica. Pel·lícula: A propósito de
Schmidt (formació en línia)
30/09/2022 | Seminari: Supervisió clínica: La relació terapèutica des de las
Psicoteràpies Humanistes (formació en línia)
30/09/2022 | Taller: Hipnosi per a futures mares (formació presencial)
03/10/2022 | Taller: Abordatge de casos individuals i familiars de Trastorns
Mentals Greus / Trastorns Personalitat / TCA i Patologia Dual des de diferents
contextos i settings (formació en línia)
03/10/2022 | Conferència: El cervell incert (formació híbrida)
03/10/2022 | Taula Rodona: La natura com espai terapèutic: com portar-ho a
terme? (formació en línia)
04/10/2022 | Curs: Mort i Dol Gestacional i Neonatal. Aprendre per entendre i
acompanyar (formació en línia)

04/10/2022 | Conferència: Els tests projectius gràfics (formació híbrida)
06/10/2022 | Conferència: Sexualitat i consum de drogues (formació en línia)
07/10/2022 | Curs: Teràpia basada en Intel·ligència Emocional (III Edició)
(formació en línia)
07/10/2022 | Conferència: La posició de l'analista en el treball amb els pares en
la clínica amb nens (formació híbrida)
08/10/2022 | Curs: Teoria i pràctica de la Mentalització (formació presencial)

Secció de Psicologia de Coaching
27/09/2022 | Conferència: Enfocament pràctic del valor del diàleg amb plena
consciència per als processos de coaching (formació en línia)

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)
07/10/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos amb perspectiva de gènere
(formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
17/09/2022 | Jornada: L'atenció psicomotriu en educació i teràpia (formació
híbrida)
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)
04/10/2022 | Taller: Casos pràctics en l'avaluació forense del trauma complex en
casos de violència sexual infanto-juvenil i violència masclista (formació híbrida)

Secció de Psicologia de la Mobilitat i la Seguretat
05/10/2022 | Conferència: Actualització del perfil psicològic policial (formació
híbrida)

Junta de Govern
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.

Si vols donar-te de baixa del butlletí o gestionar les teves preferències d'enviaments prem aquí

