
  

Dijous 7 de març. 

 18.00-20.00

“Resiliencia, y crecimiento post-traumático individual y colectivo”

Dr. Darío Páez, catedràtic de  psicologia social de la  UPV/ EHU

La setmana de la Psicologia de 

la Universitat de Lleida pretén 

ser una setmana divulgativa 

que conjugui les recerques  

científiques més recents amb 

la pràctica d’aquesta 

disciplina a les  comarques de 

Lleida.

En aquesta primera edició 

comptarem amb conferències 

divulgatives dels darrers 

avenços científics de diferents 

àmbits de la psicologia, es 

farà un recorregut per les 

sortides professionals del 

psicòleg i un breu repàs sobre 

la professió del psicòleg a les 

nostres terres. 

De l’11 al 15 de març 
EXPOSICIÓ

“Les il·lusions visuals ens 
ensenyen com funciona la 
percepció”
Situada vestíbul de la Facultat de 
Ciències de l'Educació

Exposició promoguda pels 
estudiants del grau de 
Psicologia

 Dijous 14 de març. 

9.00-10.30

Xerrada Informativa sobre el col·lectiu d’estudiants de psicologia (CEP-PIE)  a càrrec dels 

estudiants Laura Quijada i Núria Salazar de 3er grau de Psicologia 

10.30-12.00

Tallers a proposta de la comissió d’estudiants del grau de Psicologia de la UdL 

12.00-14.00

“Les sortides professionals del psicòleg” 

Taula rodona Col·legi de psicòlegs de Lleida

16.00-18.00

“Educación basada en el cerebro: Neuropsicologia del desarrollo y el Aprendizaje” 

Dr. Luis Miguel García Moreno, professor de Psicobiologia de la Universitat Complutense 

de Madrid 

18.00-20.00

Conferència-col·loqui. 

“Un recorregut per la història de la psicologia a la ciutat de Lleida”

Dra. Marta Trepat, psicòloga del Centre de salut mental Santa Maria de Lleida 

Cloenda 

a càrrec de Maria-Pau Cornadó, degana de la FCE i Dr. Josep Pifarré, director dels Serveis 

territorials del Departament de Salut a Lleida

Dimarts 12 de març. 

16.00-17.00

Presentació Llibre. “Como  aprender a  amar en la escuela”

Dra. Genoveva Sastre, professora de Psicologia bàsica de la UB i coautora del llibre

I Setmana de la Psicologia
Lleida, del 7 al 14 de març de 2013
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