Seminaris de Formació Continuada 2017-2018
Programa del seminari núm. 5

PATRÓ RELACIONAL I DESENVOLUPAMENT
Docents: Rosa Velasco

Metge Psicoanalista de la SEP/IPA. Presidenta de la
IARPP-E. Supervisora de l’Ùnitat Clínica Anorèxia,
Bulímia, Barcelona (ABB). Investiga sobre la utilitat
clínica de la HIF (Hora d’interacció filmada).
Conductora de diferents grups de professionals per
revisar les seves experiències clíniques. Docent a la
SEP i al màster sobre psicoteràpia relacional a
Madrid. Ha publicat els seus treballs a revistes com a: Temas de Psicoanàlisis, CeIR,
aperturas psicoanalíticas, Revista catalana de psicoteràpia psicoanalítica. Coautora del llibre
“Delitos sexuales contra menores”. Ed. Tirant Lo Blanch. Autora del pròleg del llibre d’en Joan
Coderch “Avances en Psicoanálisis Relacional”. Ed. Àgora relacional. Recentment al Abril
2017 va organitzar les VII Jornades IARPP-E a Barcelona amb el tema Inconscient Relacional
en el individual i en el social. Els dies 1,2 i 3 de Juny de 2017 va impartir un taller sobre La
Psicoanàlisi Relacional, convidada per la Universitat de les Amériques (UDLA) i per la
Associació Psicoanalítica Mexicana (APM) membre de la IPA, a la ciutat de Mèxic.
Adreçat a: A professionals de la salut interessats en ampliar coneixements sobre psicoteràpia
relacional
Objectius: Incorporar conceptes teòrico-cliniques útils per treballar en psicoteràpia
Continguts: L’objectiu d’un tractament psicoterapèutic es el desenvolupament emocional. Un
registre d’emocions juntament a la identificació del patró relacional predominant, mitjançant
l’anàlisi de la interacció de la diada analítica, contribueix al desenvolupament de noves formes
d’autoregulació emocional. Es presentaran experiències clíniques aportades per els inscrits i
per la directora del seminari.
Treballarem el concepte “sistemes d’acomodació patològica” a través d’un treball de Shelly
Doctors (NY). Il·lustrarem aquest concepte a través d’un exemple clínic a càrrec d’en Ramon
Riera (Psiquiatra Psicoanalista, membre d’honor de IARPP-E. Ell assistirà com a convidat a
una de les sessions del seminari).
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A través d’un treball de Sandra Buechler (NY) ens endinsarem amb el tema de la importància
de la metàfora en Psicoanàlisi i tractarem la relació entre Poesia i Psicoanàlisi. Revisarem
alguns conceptes aportats per Paul Wachtel (NY), especialment, l’inconscient relacional. En
relació a aquest tema treballarem l’article “Memòria y conocimiento relacional ímplícito” de
Rosa Velasco. Publicat a la revista on line “Temas de Psicoanàlisis”
Metodologia: Abans de cada sessió la directora del seminari enviarà un text . En cada sessió
es treballarà aquest text i es presentaran exemples clíniques per tal d’articular teoria i clínica
relacional
Dates: Dilluns, 20 de novembre i 18 desembre de 2017, 15 gener, 19 de febrer i 19 de Març
de 2018.
Horari: 19.30 a 21.30 hores
Durada: 10 hores lectives. (5 sessions).
Preu: associats 80 €. No associats 130€.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, que podeu descarregar de
la web Seminari. Patró Relacional i Desenvolupament, sol·licitar-lo a Secretaria trucant al
93 212 78 96 ( Marga), o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org
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