Formació de Psicoterapeutes

MÀSTER SEMIPRESENCIAL
de
Perfeccionament
en Psicoteràpia Psicoanalítica

(ASSISTÈNCIA 1 dissabte AL MES)
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• Desenvolupar programes de formació de psicoterapeutes.

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSICOTERÀPIA
PSICOANALÍTICA
• Proporcionar formació a professionals d'equips interdisciplinaris
relacionats amb la salut.
L'ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, fundada
l'any 1986, és un col·lectiu constituït per psicoterapeutes d'orientació
psicoanalítica amb una extensa formació i experiència clínica que
treballen en els diversos àmbits de la salut mental, tant en el camp
privat com en el públic.

Els objectius primordials de l'ACPP són:
• Desenvolupar diferents espais d'intercanvi teòric i clínic.

• Estimular i potenciar la recerca en la psicoteràpia i les seves
aplicacions.

L'ACPP està vinculada a la FEAP, Federación Española de Asociaciones
de Psicoterapeutas, que aplega els psicoterapeutes de les diverses línies i
tendències de tot l'Estat amb una formació i experiència acreditades
que els permeten desenvolupar una bona pràctica professional.
La FEAP està integrada a l'EAP (European Association of
Psychotherapists), amb seu a Brussel·les.

• Facilitar la formació continuada als professionals de
la salut mental.
• Potenciar la identitat del psicoterapeuta.
• Aprofundir en el procés psicoterapèutic i en les diferents
tècniques per fer que la psicoteràpia arribi a un sector més ampli de la
població.

La Generalitat de Catalunya ha expressat el compromís de reconèixer
els membres de la FEAP com a professionals acreditats per a realitzar
els tractaments psicoterapèutics als estaments públics.
L’ACPP compta amb 4 delegats a la FEAP i pertany a la Secció de
Psicoteràpia Psicoanalítica.
2

MÀSTER DE PERFECCIONAMENT EN PSICOTERÀPIA
PSICOANALÍTICA
Modalitat Semipresencial 1 Dissabte al mes

Primer Curs
Autors Postkleinians. (5 classes)
El Gir Relacional en Psicoanàlisi. (5 classes)
El patiment psicòtic i com afecta en la relació amb el món.
(10 classes)

Segon Curs:
El patiment neuròtic i com afecta en la relació amb el món. (10
classes)
Com intervenir des de la psicoteràpia psicoanalítica en
diferents situacions vitals que poden ocasionar conflictes o
ansietats especials. (10 classes)
Psicopatologies basades en les falles del Narcisisme (10 classes)
.
Supervisió de Material Clínic en grups reduïts. (5 classes)
Psicopatologia de les Relacions Familiars. (5 classes)

El procés psicoterapèutic en nens, adolescents i adults des de
l’inici fins l’acabament. (10 classes)
Supervisió de material clínic en grups reduïts. (5 classes)
Psicopatologia de les Relacions de Parella. (5 classes)

Treball no presencial
Aportació en els dies de classe d’aquelles tasques encomanades als
alumnes pels professors i els tutors.
Treball de Final de Màster
Confecció d’un treball clínic desenvolupat per l’alumne i guiat pel seu
tutor.
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CURSOS COMPLEMENTARIS D’ESPECIALITZACIÓ
(Assignatures requerides per a ser admès a l’ACPP com a
especialista en Infància o Grups)

IMPACTE DE LES INSTITUCIONS EN ELS DIVERSOS
GRUPS HUMANS QUE HI FORMEN PART. COM ENS AFECTA?
Impacte de les institucions sobre els diversos grups humans que formen
part d’elles. Dinàmica de les institucions i els grups, interaccions mútues.
Com afecta a les persones?
El patiment dels treballadors: utilització de defenses versus la gènesis de
pensament.
Processos institucionals i les seves defenses: la submissió, la confusió i la
robotització. Necessitat de canvis, en funció de quins motius?
La generació de pensament de l’empresa. L’inconscient col·lectiu. Com
promoure el canvi saludable?
Repercussions mútues entre el grup familiar, el subjecte i la institució. És
possible la conciliació?
Funcions jeràrquiques. Patologia en les empreses. Creativitat i projectes.
La consultoria institucional.

SEMINARI D’EXPERIÈNCIA GRUPAL
Es durà a terme durant dos caps de setmana. Tenen accés a aquest
seminari els alumnes del Màster Presencial i Semipresencial.
La complexitat de la dinàmica grupal i de la psicoteràpia de grup fa
necessari viure l'experiència grupal a fi de viure directament les emocions
que emergeixen en aquestes situacions.
Aquest Seminari s’inspira en les tècniques d’estudi dels grups que
començaren en la Tavistock Institute of Human Relations de Londres.
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OBSERVACIÓ DE NADONS
El Seminari es realitza d'acord amb el mètode elaborat per Ester Bick per a
la investigació i la comprensió del desenvolupament dels infants, a partir
de l'observació de la interacció mare-bebè. Partint de l'observació d'un
bebè, en el seu entorn natural, el seu primer any de vida durant una hora
setmanal, s'il·lustrarà la gènesi de la relació d'objecte i el seu
desenvolupament. No es prendran notes durant l'observació: l'observador
transcriurà l'observació després, el més aviat possible. Aquest material serà
objecte de lectura, reflexió i discussió en el Seminari.
Entrevista d’Admissió
Les persones interessades caldrà que concertin una entrevista personal
a través de la Secretaria del Màster de l’ACPP (Marga Torrens).
Hauran de portar el seu currículum.
En el cas que es pugui realitzar alguna convalidació els interessats
hauran d’aportar els certificats oportuns de la formació prèvia que
haurà de ser reconeguda per l’ACPP.
Tutories:
Durant els cursos del Màster cada alumne disposarà d’un tutor que
l’orientarà i assessorarà tant pel que fa a la seva formació teòrica com
pràctica, i hi haurà també un coordinador.
Inici i durada dels cursos:
D’octubre de 2018 a juliol de 2019
Horari de classes del Màster:
Es realitzarà un dissabte al mes, de 10:00 a 14:00 i 15:30 a 19:30 h
d’octubre a juliol, 3r dissabtes de cada mes, excepte el mes d’abril que
serà el 1r. dissabte i el mes de juliol que serà el 2n. Dissabte.
Tots els cursos tindran lloc a la seu de l’ACPP.

Preus i forma de pagament del Màster de Perfeccionament en
Psicoteràpia Psicoanalítica, modalitat Semipresencial:
Primer Curs: 1600€
Segon Curs: 1600€
Pràctiques: 1020€
Impacte de les institucions en els diversos grups humans que hi
formen part. com ens afecta?: 200 €. ( 5 classes)
Experiència Grupal: 350 € (2 caps de setmana, divendres tarda i
dissabte matí)
Observació de Nadons: 496 € ( 12 classes)
La matriculació es farà efectiva a la Secretaria de l’ACPP:
Tel. (+34) 93 212 7896
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El pagament s’efectuarà de la forma següent:
Per transferència bancària o ingrés bancari al compte corrent de
l’ACPP:
BBVA ES23 0182 3169 21 0200120943
150 € en formalitzar la inscripció.
La resta de l’import del curs es farà efectiu abans del dia 25 de
setembre de 2018.
Hi ha la possibilitat de fer el pagament en terminis.

Per més informació consulteu a la Secretària del Màster Semipresencial
dissabte de l’ACPP Marga Torrens:
Tel. (+34) 93 212 78 96
htpp://www.psicoterapeuta.org
master.semipresencial.dissabte@psicoterapeuta.org
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PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DELS MÀSTERS

CENTRES DE PRÀCTIQUES
CDIAP EDAI Sant Martí i CDIAP EDAI les Corts

Durant el procés de formació del Màster de Perfeccionament en
Psicoteràpia Psicoanalítica, l’alumne haurà de realitzar un any de
pràctiques en institucions públiques a partir de les activitats que
ofereixi cada institució, o bé l’equivalent en teràpies supervisades de la
consulta privada pròpia de l’alumne.
En ambdós casos l’alumne haurà de preparar la Memòria de les Pràctiques
realitzades.

Centre de Psicologia CANVIS
CREARE Centro de Psicoteràpia
Centre Assistencial de Salut de la Univ. Autònoma de Barcelona
Centre d’Higiene Mental de Cornellà
Centre de Salut El Faristol S.C.P
Centre de Salut Mental d´ adults de Tàrrega
Centre de Salut Mental Infantil Juvenil de Rubí
Centre de Salut Mental i Juvenil Baix Empordà
Centre Especial Carrilet
Clínica Psicoanalítica Baungarten- Santamaria de Valencia
Fundació Ferran Angulo
Fundació Orienta:
- CSMIJ de Castelldefels
- CSMIJ d’El Prat de Llobregat
- CSMIJ de Gavà
- CSMIJ de l’Hospitalet
- CSMIJ de Sant Boi
Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Sant Pere Claver Fundació Sanitària. Barcelona.
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PROFESSORAT DEL MÀSTER
Professorat
Pilar Barbany Falo. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de nens,
adolescents i adults Membre de ple dret de l’ACPP i FEAP.
Col·laboradora del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP,
títol propi UdG.
Àngels Codosero Medrano. Llicenciada en psicologia
especialista en psicologia clínica. Màster en Perfeccionament
Psicoteràpia Psicoanalítica per l’ACPP. Membre de ple dret de l’
ACPP i FEAP. Membre del Consell Directiu de l’ACPP. Directora i
Psicoterapeuta de Centre Diagonal. Supervisora en psicoanàlisi
relacional. Ha realitzat diferents publicacions en llibres i diferents
revistes psicoanalítiques.
Jesús Gracia Alfranca. Psicòleg especialista en psicologia clínica.
Psicoterapeuta didacta de l'ACPP. President del Consell Directiu de
l'ACPP. Especialista en vellesa. Psicòleg clínic de la Unitat de
Trastorn Mental Sever del CSMA de Sant Andreu, Barcelona
Elizabeth Llorca Serrano. Psicòloga clínica, Psicoanalista de la SEP
i de l´IPA. Psicoterapeuta membre Didacta de l'ACPP. Codirectora i
professora dels Màsters Semipresencials de l´ACPP i UdG i
professora de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Presidenta
de la Vocalia d’Admissions del Consell Directiu de l’ACPP.

Núria Farrés Martí. Psicòleg del Centre de Dia Carrilet.
Psicoterapeuta al Servei de Tractaments Carrilet. Psicoterapeuta de
grups de pares, grups de germans de nens amb TEA i grups
terapèutics de nens dins el TEA i Sd. Asperger. Formadora i
supervisora de diferents centres per la comprensió i intervenció
d'infants amb TEA i psicosi infantil.

Joan Manuel Blanqué. Psiquiatre. Psicoterapeuta Didacta de
l’ACPP. Coordinador del Programa de Psicosis incipients del
CSMA de Montjüic de Sant Pere Claver Fundació Sanitària des de
l’any 2007 al 2014. Docent de l’asignatura Relació Metge-Malalt i
Habilitats comunicatives de 2on curs del Grau de Medecina UABUPF.
Maria De Querol Cerdà. Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta
Didacta de l’ACPP. Coordinadora del CSMIJ de Castelldefels de la
Fundació Orienta. Tresorera de l’Equip Directiu de l’Escola de
Formació de Psicoterapeutes de l’ACPP. Vocal de pràctiques dels
Màsters Presencials i dels Màsters Semipresencials en
Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP.
Saïd El Kadaoui Moussaoui. Psicòleg. Màster en Psicopatologia
clínica i Màster en Psicoteràpia psicoanalítica (URLL). Docent del
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de l'Associació Catalana de
Psicoteràpia psicoanalítica (ACPP-UDG) i del Màster de
Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica. (ACPP). Col·labora
de forma regular amb l’ARA DIAR

Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga
especialista en psicologia clínica. Codirectora dels postgraus i del
màster de la UdG-ACPP. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP i de
l’AEPP-EFPP. Psicoanalista de la SEP-IPA.. Directora de l’Equip
Directiu de l’Escola de l’ACPP. Directora i Docent del Diploma de
Postgrau en observació de nadons i atenció a la infància fins els 6
anys, títol UdG. Adjunta del Servei de Psicologia Clínica de la
Fundació Puigvert. Autora de diversos llibres i articles.
Cèlia Montañés i Virgili. Psicòloga clínica. Membre de Ple Dret de
l’ACPP. Professora dels Màsters de l’ACPP. Psicoterapeuta del CSMIJ
St. Boi del Llobregat (Fundació Orienta). Psicoterapeuta de la
Fundació Ajuda i Investigació de TLP (ACAI-TLP). Psicoterapeuta i
membre de Ple Dret de l´ACPP.
Teresa Pont Amenós. Psicòloga clínica. Psicoterapeuta membre de
Ple Dret de l'ACPP. Professora de Màster i Postgrau en
Grafopsicologia i “Profiling” sobre Criminalística en la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professora del Màster en Psicopatologia
Clínica, judicial i forense en la Universitat Internacional de
Catalunya. Docent de formació continuada en l'ACPP i en la Societat
Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius de la qual també és
membre.
Pere Jaume Serra Renom. Psicòleg Clínic. Psicoterapeuta Didacta
de l’ACPP. Professor dels Màsters Semipresencial de l´ACPP.
Membre Fundador del Centre Emili Mira. Especialista en parelles,
famílies i adopcions. Consultor d’organitzacions.

Serveis de Salut Mental Ferran Salsas de Rubí del Consorci Sanitari
de Terrassa (CST).
Carme Vilaginés Ortet. Psicòloga clínica,. Membre fundador i
Psicoterapeuta Didacta de l’ACPP. Cofundadora del Centre “Emili
Mira” (1976. Cofundadora del Grup d’Investigació en adopcions
AcSent (2009) i autora de llibres i articles. Docència, des de 1984,
en diferents institucions: Escola de l’ACPP, Escola de Psicologia
Fundació Vidal i Barraquer, Universitat Ramon Llull, Universitat de
Girona, Universitat Autònoma, Institut d’Estudis de la Salut.

Plaça de la Bonanova nº 11, entresòl2a
08022BARCELONA
Telèfon: (+34) 93 212 7896
Fax: (+34) 93 417 4557
Internet:www.psicoterapeuta.org

Horari de Secretaria del Màster:
Marga Torrens
Dilluns, dijous i divendres de 8 a 15 h.
Tercers dissabtes de mes de 9 a 14 h
master.semipresencial.dissabte@psicoterapeuta.org.

Núria Tomàs Bonet. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.
Psicoterapeuta Didacta de l’ACPP. Coordinadora i professora dels
Màster Semipresencials i Presencials de l´ACPP i UdG i professora de
cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Psicòloga del CSMIJ dels

